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 ممخص الرسالة بالمغة العربية
 الحمد هلل رب العالميف، كالصبلة كالسبلـ عمى أشرؼ األنبياء كالمرسميف، سيدنا دمحم كعمى آلو

 …كصحبو الطيبيف الطاىريف، كمف تبعيـ بإحساف إلى يـك الديف، كبعد
"مدلوُؿ مصطمِح فإنو بفضل هللا تعالى كتكفيقو تـ االنتياء مف ىذه الرسالة، كالتي بعنكاف: 

ـِ ابِف كثير.. دراسٌة نقديٌة تطبيقيٌة مف خالِؿ تفسيرِه".  الغريِب عند اإلما
مف إطبلقو الغرابَة عمى  -رحمو هللا–د اإلماـ ابف كثير كقد ىدفت ىذه الدراسة إلى بياف مقص

األحاديث في تفسيره، كمصطمُح الغريب ال يحدد الحكـ عمى الحديث بالضبط، أىك لضعف، أـ لتفرد 
متيا عمى تسعيف نمكذجًا  أخرػ؟ فقمت في ىذه الدراسة بجمع اإلسناد، أـ ألسبابٍ  مف تفسيره، كقسَّ

كاستنبطت  )الوصفيَّ التحميمي(،كمتعمَّقاِتيا، كدرستيا، كقد اتبعت المنيج مباحَث كمطالَب حسب المفظة 
 عند ابف كثير. لضكابط فيما يتعمق بمصطمح الغريببعَض القكاعِد كا

: يتناكؿ ترجمَة اإلماـ ابف كثير، فالفصُل األوؿكقد احتكػ صمُب الرسالِة عمى فصميف: 
 غريب كمدلكالِتو، كيمثُِّل ىذا الجانَب النظرؼ.كتعريفًا بتفسيره كمنيِجو فيو، ثـ تعريَف ال

كىك ما يمثل الجانَب التطبيقيَّ لمدراسة، كقد احتكػ عمى تسعيف حديثًا،  الفصل الثاني:ثـ جاء 
الغرابُة  والمبحث الثاني:كىك ما يتعمق بالغرابة في اإلسناد،  فالمبحث األوؿ:مكَزعًا عمى ثبلثة مباحث: 

: الغرابُة في المتف كاإلسناد معًا، كتحت كلِّ مبحٍث خمسُة مطالَب تقريبًا، يروالمبحث األخفي المتف، 
 حسب لفظة الغريب كما َيعُقبيا.

 -فمما جاء في النتائج:كختمت دراستي بالنتائج كالتكصيات، 
ثًا، ناقدًا، عارفًا بعمل الحديث. .1  أف اإلماـ ابف كثير لـ يكف مفسرًا فحسب، بل كاف أيضًا محدِّ
اإلماـ ابف كثير الغرابَة، كيريد بيا أمكرًا، منيا: الضعُف اليسير، أك الضعُف الشديد، أك يطمق  .2

الكضُع أك انفراُد اإلسناد أك عمٌة في المتف بإشكاؿ أك بمجيئو مف اإلسرائيميات، أك غير ذلؾ مف 
 أسباب الضعف، ككثيرًا ما يجتمع أكثُر مف سبب كالضعف مع تفرد اإلسناد.

ة أف األحاديَث المحككـَ عمييا بالغرابة ليست ضعيفًة كمُّيا، بل ثبلثُة أرباعيا ضعيٌف أظيرت الدراس .3
مُتيا في الخاتمة أؼ حسف أك صحيح، أك شديُد الضعف، كرُبُعيا مقبكؿ،  .بضكابَط فصَّ

 منيا: ببعض التوصياتكأردفت النتائَج 
 أكصي طمبة العمـ بأف يتعممكا الحديث، فيك بحر ال ساحل لو. .1
ي الباحثيف أف يدرسكا ألفاَظ اإلماـ ابف كثير في تفسيره، فألفاظو كثيرة، كأحكامو عمى أكص .2

 األحاديث متنكعة.
أنصح القارئيف بأال يأخذكا أؼَّ حديث كينُقمكه إال بعد معرفة حكمو، بالبحث أك سؤاؿ أىل  .3

 االختصاص.
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ABSTRACT 
All praise is due to Allah, the Lord of the Worlds, and peace and blessings be 

upon His noble prophet, Muhammad and his family and companions, and those who 

followed them with righteousness until the Day of Judgment. 

It is thanks Allah the Almighty for granting me this success by completing this 

thesis, which is entitled: "The meaning of the term ghareeb as perceived by Imam 

Ibn Katheer: A critical applied study through his tafseer.” 

The purpose of this study was to indicate the methodology of Imam Ibn Katheer, 

may Allah send His mercy upon him, in using the term ghareeb as a description of 

some hadiths narrated in his tafseer. The reason for using this term was not exactly 

explained in this context, i.e. is it for the hadith being weak or narrated by one 

narrator, or any other reason? In this study, the researcher selected many examples of 

this case from the tafseer of Ibn Katheer. These examples were classified and 

investigated through several topics and sub-sections. The study followed the  

descriptive analytical approach, and deduced some rules regarding the are related to 

Ibn Katheer’s use of the term ghareeb. 

The main body of the theses contains two chapters: The first one presented the 

biography of Imam Ibn Katheer, introduced his tafseer and his methodology in it, and 

defined the term ghareeb and its meanings. This represents the literature review. 

Then second chapter represents the applied part of the study. It included ninety 

hadiths distributed over three topics. The first topic discussed the ghareeb situation in 

the chain of narrators. The second topic the ghareeb situation in the body of the 

hadith. The third and last topic investigated the ghareeb situation in both the chain of 

narrators and the hadith body. Each topic included about five sub-sections according 

to the term ghareeb and its following explanation. 

The study concluded with the results and recommendations. The main results 

were as follows: 

1. Imam Ibn Katheer was not only an scholar of tafseer, but was also a scholar 

of hadith. He criticized the narrations and discussed their hidden defects as 

well. 

2. Imam Ibn Katheer used the term ghareeb for many reasons. This included the 

limited weakness, the severe weakness, the fabrication, the aahaad situation 

of the chain of narrators, the hidden defect in the hadith body text due to its 

being confusing or included in the Israeli narrations, or any other reason for 

weakness. It is also possible to have more of one of these reasons such as 

hadith weakness and being classified as aahaad hadith. 

3. The study showed that the hadiths classified as ghareeb are not necessarily 

weak hadiths. It is estimated that three-quarters of them are weak nes or very 

weak, and a quarter of them are acceptable, i.e. hassan or sahih. Some rules 

apply here as has been explained in the conclusion. 

The results were followed by several recommendations as follows: 

1. I recommend students of knowledge to learn hadith, as it is a vast filed of 

knowledge. 

2. I recommend researchers to study the tafseer terminology used by Ibn 

Katheer due to its diversity. This also true for his judgment on the hadiths he 

mentioned. 

3. I advise readers not to narrate any hadith before searching its rank. This is 

possible through searching or consulting specialists. 
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 اإلىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداء
 ملسو هيلع هللا ىلص. دمحم سيدناالرحمة،  نبي إلى األمة، كنصح األمانة، كأدػ الرسالة بمغ مف إلى  
  إلى مف كممو هللا بالييبة كالكقار، إلى مف دفعني إلى العمـ، إلى مف عممني العطاء دكف

حفظو هللا ، أسأؿ هللا تعالى أف أبي الحبيب انتظار .. إلى مف أحمل اسمو بكل افتخار.. 
 رسالتي ىذه، التي تعترؼ كلُّ  أبتي يبارؾ فيو، كأف يرزقو الصحة كالعافية، فأىدؼ لؾ

ؾ سبب كجكدىا، كقد كاف إرضاؤؾ سببًا في سيرؼ في طريق العمـ، حتى قصاصة فييا أن
رؾ؛ لترػ ثمارًا قد حاف في عمُ  دَّ مُ ترػ ثمرَة جيدؾ، كطيَب غرسؾ، أرجك مف هللا أف يَ 

 دائمًا.كستبقى كمماتؾ نجكمًا أىتدؼ بيا  ،يا بعد طكؿ انتظارقطافُ 
 لى معنى الحناف، إلى مبلكي في حياتي إلى بسمة الحياة كسر ، كالتفاني إلى معنى الحب كا 

أسأؿ هللا  ..الحبيبة أمي الكجكد، إلى مف كاف دعاؤىا سرَّ نجاحي، كحناُنيا بمسـَ جراحي..
 ليا الخير في الدنيا كاآلخرة، أىدؼ لؾ رسالتي ىذه لتيدَيني الرضا كالدعاء.

  ًلى التي صبرت عميَّ شيكرًا طكاال  ىجرَ  ْت اسة، فتحممَ كنت فييا معتكفًا عمى البحث كالدر  ،كا 
 نعمت الزكجةُ ك  ، فكانت نعـ العكف لي،ة حياتنا الزكجيةرَّ الميالي، كمدافعة األياـ، في غُ 

 .. فأىدؼ ليا رسالتي مع خالص حبي ليا كأغمى األمنيات.زوجتي الغاليةالصالحة ىي.. 
  لى التي حرمتيا دؼء حضني، في أشيرىا األكلى؛  .. مريـ..كحبيبة قمبي طفمتيكا 

ني  الدافئتيف ياأرػ النكر المشرؽ في عيني كمما أنظر إلييا ككأني النشغالي برسالتي، كا 
 بإذف هللا.

  ستمد عزتي أكبيـ  ،ـاألإلى مف شاركني حضف ، لّي مف ركحيإقرب أإلى مف ىـ
صرارؼ   األحباب..  إخواني وأخواتي.. كا 

 حفظيما هللا.والدي زوجية قمبيـ كسعادة حبيـ؛ كفاًء منيـ.. إلى مف أعطاني ميج .. 
  حرفًا، كأعطاني مما أعطاه هللا عممًا، الجامعِة اإلسبلمية، كأساتذتي،  مف عمَّمنيإلى كل

 كمشايخي حفظيـ هللا، كمتَّعنا هللا بعمكميـ.
  لى مف قطع أشغالو ليشرَفنا بحضكره فيأىمي وأقاربي وأحبابيإلى عمكـ ىذا الصرح  ، كا 

 العممي، فأشكر ليـ ذلؾ، كأسأؿ هللا تعالى أف يجعمو في ميزاف حسناتيـ.
فإلييـ جميعًا أُىدؼ بحثي ىذا المتكاضع، كأسأؿ هللا تعالى أف ينفع بو، كأف يجعمو خالصًا 

 متقبَّبًل، الميـ آميف.
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 شكر وتقدير
ر لي إتماـ ىذه الرسالة، أحمد هللا تعالى عمى نعمو، كأشكره عمى فضمو، فأحمده أف يسَّ 

 ككفقني فييا، فالحمد هلل أكاًل كآخرًا.
 عمى شبا الشوؾ والمحِمي مف اإلبر   فسبحاف مف لو سجدنا بالعيوف لو  
 رػػػػػراا مف العشػػػير ول ُعشػػػػػػػػول العش    تو ػػػػػلف نبمغ العشر مف ِمعشار نعم
فإني أتقدـ بجزيل  ،(1)"مف ل يشكر الناس ل يشكر للا"كانطبلقًا مف قكؿ النبي ملسو هيلع هللا ىلص: 

صاحب اليمة العالية  الدكتور/ رائد بف طالؿ شعت.. حفظو للا ورعاه،الشكر كالعرفاف لفضيمة 
بداء تكجيياتو إفي ىذه الرسالة، كلـ يأُؿ جيدًا في  كالعمـ الغزير، الذؼ تكّرـ باإلشراؼ عميّ 

الدقيقة، التي زادت الرسالة فصاحة كركنقًا كبياًء، داعيًا هللا تعالى أف يثيبو كمبلحظاتو القيمة 
 عنا خير الجزاء، الميـ آميف.

كما كأتقدـ بجزيل الشكر كالعرفاف إلى األستاَذْيف الفاضَمْيف، عضكؼ المناقشة، المذيف 
كبإبداء التعميقات التي ُتثرؼ الرسالة كَتزيُدىا جمااًل، تفضبل بقبكليما مناقشَة ىذه الرسالة، 

 حفظو هللا.…………………………………. الدكتكر/ فأثابيما هللا كل خير، كىما :
 حفظو هللا.………………………………….كالدكتكر/

كما كأتقدـ بجزيل الشكر لمصرح الشامخ الجامعة اإلسبلمية، كككادرىا العممية، كأخص 
كخصكصًا قسـَ الحديث  ممثمة بعميدىا كمحاضرييا، َة أصكؿ الديف،بالذكر الكميَة الرائدة كمي

الذؼ أشار عميِّ بدراسة … الدكتور/ دمحم بف ماىر المظمـوالشريف كعمكِمو، كأخص بالذكر 
 مكضكع رسالتي ىذه، فجزاه هللا خيرًا، كجزػ هللا معممينا األفاضل خير الجزاء.

كاف ليـ الفضل بعد هللا تعالى بالزيادة  كما ال أنسى مشايخي في غير الجامعة، الذيف
حفظيما هللا  أ.د. سمماف الداية حفظو للا، ود. وجدي أبو سالمة،في العمـ، كأخص بالذكر 

 كغيرىـ مف المشايخ الكراـ، جزاىـ هللا خيرًا، كمتَّعنا هللا بعمكميـ، الميـ آميف.تعالى، 
يذا البحث، فأثاب هللا عني كأخيرًا الشكر مكصكؿ لكل مف كاف لو يد في إعانتي ب

 الجميع خير الجزاء.
 ىذا كباهلل التكفيق

 دمحم عمي غراب/ الباحثأخوكـ 
  

                                                           

رقـ ، إليؾ أحسف لمف الشكر في جاء ما كالصمة، باب البر ، أبكاب(339/ 4) ( الترمذؼ، سننو(1
 ، كقاؿ الترمذؼ: ىذا حديث صحيح.1954الحديث
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 بسم ميحرلا نمحرلا هللا
 مقدمػػػػػةال

عمى ِنَعِمو المتكاترة، كِمَننو المتكاثرة، كالصبلة كالسبلـ عمى رسكؿ هللا ذؼ  الحمد هلل
ىا  النعكت العاطرة كاألكصاؼ الطاىرة، كأشيد أف ال إلو إال هللا، كحده ال شريؾ لو، شيادة أُِعدُّ
لمنجاة مف أىكاؿ اآلخرة، ك أشيد أف دمحمًا عبده كرسكلو ذك المعجزات الباىرة، صمى هللا عميو 

 عمى آلو كصحبو، كمف عاكنو ك ناصره، كبعد...ك 
فإف عمـ الحديث الشريف أشرُؼ العمكـ بعد القرآف الكريـ؛ ألف شرؼ العمـ مف شرؼ 

َـّ ىذا ملسو هيلع هللا ىلص كتمحيصياالمعمكـ، فيك عمـ ييتـ بدراسة أحاديث النبي  ، كالذب عف سنتو ملسو هيلع هللا ىلص، كحتى يت
كجكد عمـ ييتـ بمعرفة رجاؿ اإلسناد، كمف َثـ الحكـ عمى األسانيد؛ لنعمـ األمر كاف ال بد مف 

درجة الحديث، كىذا يعتمد عمى عمـ الجرح كالتعديل كعمى عمـ العمل؛ لتظير العمُل الخفية مف 
 األحاديث التي ظاىرىا الصحة.

كمنو  كقد كاف لعمماء الحديث جيكٌد كبيرة في صيانة الحديث الشريف بعمكمو المختمفة،
ث المفسر اإلماـ ابف كثير  في  -رحمو هللا-عمـ الجرح كالتعديل، كعمـ العمل، كمف ىؤالء: المحدِّ

تفسيره، حيث اىتـ بالركايات، كبالحكـ عمييا، ككثرت مصطمحاتو النقدية، كمف ىذه 
المصطمحات: مصطمح الغريب، كىك حكـ مشعر بالضعف، أك كجكد عمة، دكف بيانيا 

سأدرسو مف خبلؿ كتابو: "تفسير القرآف العظيـ"، كأبيف قصد الحافع ابف كثير بالتحديد؛ ليذا 
 منو.

كأسأؿ هللا تعالى أف يككف البحث نافعًا لي كإلخكاني طمبة العمـ، كأف يتقبل مني ىذا 
ـِ ابف كثير... دراسٌة نقديٌة الُجيَد العمميَّ المكسكـَ بػػ  ) مدلوُؿ مصطمِح الغريِب عنَد اإلما

 مف خالِؿ تفسيرِه(. تطبيقيةٌ 
 أول: أىمية الموضوع

إمامًا في الحديث كالتفسير  -رحمو هللا-تنبع أىمية المكضكع مف ككف اإلماـ ابف كثير  .1
 كالفقو، فيك أقدر عمى نقد المركيات، خصكصًا متكَنيا.

ف يعد كتابو "تفسير القرآف العظيـ" مرجعًا حديثيًا ميمًا في عمـ الدراية بما اشتمل عميو م .2
الصنعة الحديثية المتناثرة في صفحاتو، مف نقد لمركايات، كالحكـ عمييا، أك جرح لمركاة 

 كتعديميـ، أك تعقبات عمى المحدثيف، أك عمل لمحديث، كنحك ذلؾ.
المكضكع كثيق الصمة بعمـ مصطمح الحديث، كبعمـ التخريج، كدراسة األسانيد، كالحكـ  .3

 التعديل، أك عمـ العمل.عمييا، كبما يمـز لذلؾ مف عمـ الجرح ك 
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 ثانيا: أسباب اختيار الموضوع
فبمغت نحك مائتيف  مف استعماؿ ىذا المصطمح، -رحمو هللا-أكثر اإلماـ ابف كثير  .1

فدعت الحاجة إلى معرفة مراده مف ىذا المصطمح مف خبلؿ دراسة نقدية  كخمسيف مرة،
 تطبيقية، خصكصًا كأنو لـ يذكر معناه عنده.

في سياقات متعددة، فقد استعممو  -رحمو هللا-ح عند اإلماـ ابف كثير تكرر ىذا المصطم .2
أحيانًا مقركنًا مع مصطمح آخر، كأحيانًا مفردًا، كاستعممو أحيانًا في حاؿ القدح في صحة 
الحديث، كبياف عمتو، كأحيانًا يذكره رغـ تصحيحو إلسناد الحديث؛ مّما يستمـز الكقكؼ عمى 

غرائب ىي مظافّّ لكجكد العمل فييا؛ بسبب ككف الغرابة في اإلسناد مراده، ثـ إف األحاديث ال
 تفردًا، كالتفرد يكثر الخطأ في الحديث بسببو.

 ثالثاا: أىداؼ البحث
رحمو -الكقكؼ عمى المراد مف إطبلؽ مصطمح الغريب، كمشتقاتو، عند اإلماـ ابف كثير .1

ظيار المعاني المتعمقة بو. -هللا  في تفسيره، كا 
ـَ بياف أىمي .2 ة ىذا المصطمح، كعبلقتو بمصطمحات النقد كالتعميل األخرػ؛ خاصًة كأف اإلما

 أكثر استعمالو في الحكـ عمى األحاديث، كبياف حاليا. -رحمو هللا-ابف كثير 
 إبراز مكانة اإلماـ ابف كثير الحديثية، خاصًة النقدية بيف عمماء الحديث، كأئمة النقد. .3
النظرية في عمـ المصطمح، لمصطمح الغريب، كبيف  تكضيح مدػ العبلقة بيف الدراسة .4

 .تطبيقات اإلماـ ابف كثير
 استنباط القرائف التي تكشف عف مصطمحات األئمة. .5

 رابعاا: الدراسات السابقة
ب ىك عبارة عف متعمقات تِ عمى رسالة مستقمة في ىذا المكضكع، كغاية ما كُ  أعثرلـ  

 الدراساتكأقرب ، ، أك في غير ابف كثيرأك الكتاب الغريب، أك كاف الغريب في جزء مف الرسالة
 ما يمي:في ذلؾ 

ما حكـ عميو الترمذؼ بالغرابة في جامعو، كانفرد ـ(. 2005ناصر، عبده دمحم محسف. ) .1
 (. اليمف.غير منشكرة )رسالة ماجستير .بإخراجو مف بيف أصحاب الكتب الستة

 دار: . الرياض1. طالتفسير في كثير ابف (. منيجـ1999) إبراىيـ. بف البلحـ، د. سميماف .2
 كالتكزيع. لمنشر المسمـ
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 فيو باحثخامساا: منيج البحث وطبيعة عمل ال
 في جمع المادة العممية، الكصفيَّ التحميميمستعينًا بالمنيج  االستقرائي المنيجَ  اتبعت
 في النقاط التالية:ي ، كتتمثل طبيعة عممكتحميل نتائجيا

  صفحات الرسالةفي متف  الباحث منيج 
المتفرقة في تفسيره، ثـ  جمع األحاديث التي حكـ عمييا ابف كثير بالغرابة مف مكاطنيا .1

 ، كقد بمغت مائتيف كخمسيف مكطنًا.دراستيا
 حديٍث عمى حدة، مع ضبط النص الحديثيِّ بالشكل. كلِّ  دراسةتسمسميًا، ثـ  األحاديثِ  ترقيـ .2
، مع مراعاة تقديـ الكتب عتمف كتب السنة ما استط خرَّجُتوبتخريج الحديث، حيث  البدء .3

فالترمذؼ فأبي داكد دءًا بالبخارؼ فمسمـ بَ  –كترتيبيا حسب الصحة  -إذا كجدت-الستة 
 ي، ثـ ترتيب بقية الكتب حسب تقدـ كفيات مصنفييا، مع العمـ أن-فالنسائي فابف ماجو

 بالتخريج مف نفس طريق الحديث األصل، ثـ األبعد. بدأت
ذا كاف التخريج مطكاًل -إذا لـز األمر-كالشكاىد  ،المتابعاتِ  إيراد .4 عمى ما يمـز  أقتصر، كا 

 لمدراسة.
الركاة الذيف عمييـ مدار اإلسناد، ككاف التفرد مف جيتيـ، فإف كاف الراكؼ المتفرِّد  ثـ دراسة .5

ر المراجع ذكرت االتفاؽ في ذلؾ مكتفيًا بذك أك أكثرىـ عمى تضعيفو، عمى تضعيفو، اً متفق
ف كاف ب أك لقمة مف تكمـ فيو، لمزيد فائدة،؛ ل أحياناً فصِّ في الحاشية، كأُ  اإلسناد  ركاةِ  قيةُ كا 

؛ لمزيد ، أك يسيرؼ الضعف مع كجكد األضعف، لـ أذكرىـ، كأحيانا أنبو عمى ذلؾثقاتٍ 
 لمع، الذيف يؤثركف عمى حكـ الحديث، مع بياف أؼ أني أدرس األقل رتبة في الحكـ بياف،

 ، كدراستيا كحمِّيا.-إذا كجدت-بأقكاؿ المحدثيف  ع االستشياد، مركاةال
 الحديث، مستأنسًا بأحكاـ العمماء عميو. مصطمح عمى الحديث، حسب قكاعد عمـ ثـ الحكـ .6
 في بياف سبب حكـ اإلماـ ابف كثير عمى الحديث بالغرابة. ثـ أجتيد .7
 بخبلصة دراسة الحديث. أختـثـ  .8

دراسة الحديث كالتالي: أبدأ بتخريج الحديث، ثـ بدراسة رجاؿ اإلسناد، ثـ الحكـ  فخطوات
خبلصة الدراسة، كقد سرت  عمى إسناد الحديث، ثـ سبب حكـ ابف كثير عميو بالغرابة، كأخيراً 

رت قميبًل في بعض األحاديث حسب نكع العمة عمى ىذا النمط في معظـ األحاديث، كغيَّ 
 كاالختبلؼ.
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  في حاشية الصفحات: باحثال منيج 
 ،كاسـ الكتاب اسـ المؤلف، تكثيق المصادر كالمراجع الكاردة في متف الصفحة، كذلؾ بذكر .1

كالطبعة، كدار  –، مع إلحاؽ باقي التفاصيل -إذا ُكجد- الجزء كالصفحة، كرقـ الحديثك 
ذا المراجع فيرسفي  –النشر، كالمحقق  أردتُّ أف ، كذلؾ حسب قالب الرسائل العممية، كا 

 أقتبس مف طبعة أخرػ لنفس الكتاب، ميَّزت الطبعة في الحاشية.
فييا َبدءًا باألقدـ .2  .مراعاة ترتيب المراجع في الحاشية حسب تكاريخ َكَفَيات ُمصنِّ
األعبلـ الكاردة غير المشيكرة، ككذا التعريف بعض بياف غريب الحديث، كالتعريف ب مراعاة .3

 ما استطعت إلى ذلؾ سبيبًل. المغمكرة، بالبمداف كاألماكف
 خطة البحث: سادساا 

 يشتمل البحث عمى مقدمة ، كفصميف ، كخاتمة.
البحث، كأسباِب اختياره، كأىدافو، كالدراسات السابقة،  أىميةِ  عمى اشتممت كقدالمقدمة: 

 . البحث كخطة فيو، باحثال كطبيعة عمل البحث كمنيج
 الفصل األوؿ:

 لجانباويتمثل ىذا ب والتعريف بكتابو، وبياف مصطمح الغريب عنده(، ماـ ابف كثيرتعريف باإل)
 .النظري 

 مباحث: ثبلثةكفيو 
 .-رحمو للا–ث األوؿ: التعريف باإلماـ ابف كثير المبح

 كفيو ثبلثة مطالب:
 .المطمب األوؿ: عصر اإلماـ ابف كثير

 أكاًل: الناحية السياسية. 
 ثانيًا: الناحية االجتماعية. 
 .الناحية الثقافية كالدينيةثالثًا:  

 المطمب الثاني: شخصيتو.
 أكاًل: اسمو كنسبو ككنيتو كشيرتو.

 ثانيًا: كالدتو كنشأتو ككفاتو.
 ثالثًا: عقيدتو كمذىبو الفقيي.

 العممية.تو المطمب الثالث: حيا
 أكاًل: شيكخو كتبلميذه.
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 ثانيًا: رحبلتو العممية.
 ثالثًا: أقكاؿ العمماء فيو.

 صنفاتو كآثاره العممية.رابعًا: م
 .المبحث الثاني: التعريف بتفسير القرآف العظيـ لبف كثير

 كفيو ثبلثة مطالب:
 المطمب األوؿ: تعريف عاـ بالكتاب.

 أكاًل: مكضكع الكتاب 
 ثانيًا: تاريخ تصنيفو.

 ثالثًا: مطبكعاتو.
 .المطمب الثاني: المكانة العممية لتفسير ابف كثير

 الكتاب.أكاًل: أىمية 
 ثانيًا: ميزاتو.

 ثالثًا: انتقادات العمماء عميو كمبلحظاتيـ.
 المطمب الثالث: منيجية ابف كثير العامة في تفسيره.

 المبحث الثالث: مصطمح الغريب.
 كفيو مطمباف:

 المطمب األوؿ: تعريف الغريب ومتعمقاتو عند المحدثيف.
 لتعريفيف.أكاًل: تعريف الغريب لغة كاصطبلحًا كالعبلقة بيف ا

 ثانيًا: أقساـ الغريب.
 ثالثًا: حكـ الغريب.

 رابعًا: إطبلقات الغريب.
 خامسًا: أشير المصنفات في الغريب.

المنكر، و الشاذ، و المطمب الثاني: الغريب، وعالقتو بالمصطمحات األخرى )الفرد، 
 زيادة الثقة(و 

 الفصل الثاني :
 .التطبيقي لجانباويتمثل ىذا ب ،)ما حكـ عميو ابف كثير بالغرابة في تفسيره (

 كفيو ثبلثة مباحث:
 المبحث األوؿ: الغرابة المتعمقة باإلسناد.
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 مطالب: ستةكفيو 
 المطمب األوؿ: الحكـ بالغرابة مفردةا دوف تعميٍل.
 .أو التعقيب المطمب الثاني: الحكـ بالغرابة مع التعميل

 فيو ضعف. المطمب الثالث: اقتراف الحكـ بغرابة اإلسناد بحكـ آخر
 المطمب الرابع: اقتراف الحكـ عمى اإلسناد بالغرابة بالحكـ عمى الراوي.
 المطمب الخامس: اقتراف الحكـ بالغرابة بتصحيح إسناده وتوثيق رجالو.

 المطمب السادس: أحكاـ متناقضة ظاىراا.
 المبحث الثاني: الغرابة المتعمقة بالمتف.

 كفيو خمسة مطالب:
 بالغرابة مفردةا دوف تعميٍل. المطمب األوؿ: الحكـ

 .أو التعقيب المطمب الثاني: الحكـ بالغرابة مع التعميل
ـٍ آخر   فيو ضعف.المطمب الثالث: اقتراف الحكـ بغرابة المتف بحك

 المطمب الرابع: اقتراف الحكـ بغرابة المتف بالحكـ عمى الراوي.
 وثقة رجالو. المطمب الخامس: الحكـ بالغرابة عمى المتف مع صحة إسناده،

 المبحث الثالث: الغرابة المتعمقة باإلسناد والمتف معاا.
 ة مطالب:أربعكفيو 

 المطمب األوؿ: الحكـ بالغرابة مفردةا دوف تعميٍل.
 فيو ضعف.: اقتراف الحكـ بغرابة اإلسناد والمتف مع حكـ آخر نيالمطمب الثا
 بالحكـ عمى الراوي.: اقتراف الحكـ بغرابة اإلسناد والمتف ثالثالمطمب ال
 : اقتراف الحكـ بغرابة اإلسناد والمتف بتصحيح إسناده وتوثيق رجالو.رابعالمطمب ال
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 الفصل األوؿ
والتعريف ، ماـ ابف كثيرتعريف باإل

 بكتابو، وبياف مصطمح الغريب
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  اإلماـ ابف كثيرؿ: التعريف باألو المبحث
 المطمب األوؿ
 ابف كثيرعصر اإلماـ 

 أولا: الناحية السياسية
عاش اإلماـ ابف كثير في فترة حكـ دكلة المماليؾ البحرية، كالمماليؾ البحرية نمكذج 
لمثل ىؤالء الذيف كفقيـ هللا لمدفاع عف اإلسبلـ كببلد المسمميف، فتمكنكا ِمف رد الخطر المغكلي 

 . (1)الماحق، كمف تطيير الببلد مف بقايا الصميبييف
كيطمق اسـ )المماليؾ( اصطبلحًا، عمى أكلئؾ الرقيق الذيف درج بعض الحكاـ المسمميف 
عمى استحضارىـ مف أقطار مختمفة كتربيتيـ تربية خاصة، تجعل منيـ محاربيف أشداء، 
استطاعكا فيما بعد أف يسيطركا عمى الحكـ في مصر كأحيانًا الشاـ كالحجاز كغيرىا قرابة الثبلثة 

 .(2)ـ(1517-1250ىػ(، )922-648اف ما بيف )قركف مف الزم
كقد عاش اإلماـ ابف كثير في بداية القرف الثامف اليجرؼ إلى ما قبل الربع األخير منو، 

، كرغـ اإلنجازات التي قامكا بيا، إال أنو تخمميا بعض التقمبات (3)(ق774–701أؼ في الفترة )
 كالفتف.

ـُ ابف كثير أحد عشر خميفةً   ، كىـ كالتالي بحسب الترتيب الزمني:كقد عاصر اإلما
-684دمحم بف قبلككف بف عبد هللا الصالحي أبك الفتح ) الَمِمؾ النَّاِصر بف قالووف: -1

، لو آثار عمرانية ضخمة كتاريخ حافل بجبلئل (4)ىػ( مف كبار ممكؾ الدكلة القبلككنية741
ىػ كىك صبي، 693شاـ سنة األعماؿ، كانت إقامتو في طفكلتو بدمشق، ككلي سمطنة مصر كال

، ثـ أعيد إلى العرش، كخرج منو لفترات كجيزة، ثـ عاد كبقي فيو 694كخمع منيا لحداثتو سنة 
      ، كقد كلي السمطنَة مف أبناء الناصِر بعده ثمانيٌة عمى الترتيب اآلتي: (5)إلى آخر حياتو

سماعيل، كشعباف، كحاجي، كحسف، كصال  ح.أبك بكر، كُكجؾ، كأحمد، كا 
   : أبك بكر بف دمحم بف قبلككف، سيف الديف، الممؾ المنصكر َأُبو بْكر الَمْنُصور -2

بمصر كالشاـ، كىك أكؿ مف  ىػ( مف سبلطيف الدكلة القبلككنية742-720ابف الممؾ الناصر)
                                                           

 (.107)ص( شفيق محمكد، المماليؾ البحرية كقضائيـ عمى الصميبييف في الشاـ (1
 ( المرجع السابق، نفس الصفحة.(2
 (.445/ 1المائة الثامنة )ج( ينظر: ابف حجر، الدرر الكامنة في أعياف (3
 .نسبة إلى أبناء أك أحفاد قبلككف، الذيف ممككا الحكـ، كسيطركا عمى الدكلة القالوونية: الدولة( (4
 (.11/ 7(، كالزركمي، األعبلـ )ج2/263( ينظر: ابف شاكر، فكات الكفيات )ج(5
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 -كلي مف أبناء الممؾ الناصر دمحم بف قبلككف، ككاف أبكه قد عيد إليو بالسمطنة، فتكالىا 
   ىػ( فَخَمع الخميفَة )الكاثق( إبراىيـ، كأقاـ )الحاكـ 741بعد كفاتو )في أكاخر سنة  -بمصر

ل األميَر )قكصكف( أتابكا بأمر هللا( أحمد بف سميماف، كاعتقل جماعة مف أمراء الجيش، كجع
لمعساكر، ثـ تغير عميو كىـّ باعتقالو، فسبقو قكصكف كقبض عميو، كأرسمو إلى السجف في 

، كأكعز إلى متكلي ُقكص بقتمو، فقتمو كأرسل إليو رأسو، فاألمراء اتفقكا عمى خمعو؛ (1)كصقُ 
أرسمو إلى قكص مع بتيمة تعاطي المسكر، فأحضركا الخميفة، كشيدكا بذلؾ، فخمعو الخميفة ك 

 .(2)ثبلثة مف إخكتو، كمدة سمطنتو ثبلثة أشير
كجؾ بف دمحم بف قبلككف، عبلء الديف، الممؾ األشرؼ ابف الممؾ  األشَرؼ ُكُجؾ: -3
ىػ(، مف سبلطيف الدكلة القبلككنية بمصر كالشاـ، نّصبو األتابكي "قكصكف" 746-734الناصر)

ىػ، ككاف األشرؼ طفبًل، فأجمسو قكصكف عمى 742بعد أف قتل أخاه المنصكر أبا بكر سنة 
، السرير بمصر، كتصرؼ ىك في أمكر المممكة، فاضطربت أحكاليا، كثار األمير آيدغمش

، فمبث بضع سن ف كمات، كمدة يفظفر بقكصكف كسجنو، كخمع األشرؼ، كاعتقمو في دكر الحـر
 .(3)سمطنتو خمسة أشير كأياـ

أحمد بف دمحم بف قبلككف، شياب الديف الممؾ الناصر ابف الممؾ  الَمِمؾ النَّاِصر: -4
ىػ( مف ممكؾ الدكلة القبلككنية بمصر كالشاـ، كلد بالقاىرة كأرسمو أبكه إلى 745-716الناصر)

الكرؾ ليتعمـ الفركسية، فاستمّر فييا أياـ أبيو )الناصر األكؿ( كأخكيو أبي بكر )المنصكر( 
ىػ بعد خمع األشرؼ، فانتقل إلى القاىرة، كتمقب 742طنة سنة ؾ(، كتكلى السمجكاألشرؼ )ك

بمقب أبيو )الناصر(، كَقتل جماعًة مف أمراء الجيش، كانكا في السجف، كجمع أمكااًل مف الخزائف 
اِد مصر اُد الشاـ إلى ُقكّ يـ باالنغماس في الميك، فكتب ُقكَّ السمطانية كُتَحَفيا، كعاد إلى الكرؾ، كاتُّ 

ْكا أخاه إسماعيل )الصالح(، كأرسمكا الجيش ىػ، ككلَّ 743خمعكه في أكائل سنة في خمعو، ف
لمحاصرة أحمد في الكرؾ، فقاتل كقكتل إلى أف أمسكو األمير منجؾ اليكسفي، فذبحو كأحضر 

 .(4)يكماً  72رأسو في عمبة إلى القاىرة، كمدة حكمو بمصر 
الح -5 : إسماعيل بف دمحم بف قبلككف، أبك الفداء، عبلء الديف، الممقب الَمِمؾ الصَّ

ىػ، مف ممكؾ الدكلة القبلككنية بمصر 746بالممؾ الصالح ابف الممؾ الناصر، تكفي سنة 

                                                           

 ((.4/413مكؼ، معجـ البمداف )ج( ُقكص: مدينة كبيرة تقع في صعيد مصر، كىي شرقي النيل. )ينظر: الح(1
 (.157/ 10(، كالصفدؼ، الكافي بالكفيات )ج191ك190/ 14( ينظر: ابف كثير، البداية كالنياية )ج(2
 (.220/ 5(، كالزركمي، األعبلـ )ج265/ 3( ينظر: ابف حجر، الدرر الكامنة )ج(3
 (.223/ 1)ج(، كالزركمي، المرجع السابق 1/294( ابف حجر، المرجع السابق )ج(4
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ىػ(، ككانت أمكر 743كالشاـ، بكيع بالسمطنة بمصر بعد خمع أخيو الناصر أحمد )أكؿ سنة 
اؿ ابف إياس: كاف خيار أكالد الممؾ الناصر دمحم، لو الدكلة مختّمة فأصمحيا، كحسنت سيرتو، ق

بّر كمعركؼ عمى جيات الخير، استمر إلى أف تكفي عف نحك عشريف سنة، بالقاىرة، كمدة 
 .(1)سمطنتو ثبلث سنيف كشير كنصف

ىػ، 747شعباف )الكامل( ابف دمحم )الناصر( ابف قبلككف، تكفي سنة  الَمِمؾ الكاِمل: -6
لقبلككنية بمصر كالشاـ، كلي السمطنة بالقاىرة، بعد كفاة أخيو الصالح مف ممكؾ الدكلة ا

متيكرًا، استدعى أخكيو )حاجي كحسنًا( فتأخرا  ىػ، ككاف طائشاً 746إسماعيل، كبعيد منو سنة 
عف الحضكر، فأمر بقتميما! كأقبل عمى الميك كالمعب بالَحَماـ، كصادر أمكاؿ المكظفيف، فثار 

    ْكا أحَدىما السمطنَة )كىك حاجي ـ، فكسركه كخمعكه، كأنقذكا أخكيو، فكلَّ أمراء الجيش، فقاتمي
بف دمحم( كسجنكا شعباف، ككانت مدة سمطنتو سنة كشيراف كنصف، قاؿ ابف َتغرؼ َبردؼ: "كاف ا

 .(2)"كفسقاً  كعسفاً  مف أشد الممكؾ ظمماً 
: حاجي بف دمحم الناصر بف قبلككف، سيف الديف، الممقب بالممؾ الُمَظفَّر الَقالُووني -7
ىػ(، مف ممكؾ الدكلة القبلككنية بمصر كالشاـ، ُكلَِّي بالقاىرة بعد مقتل أخيو 748-732المظفر )

ىػ، كُشِغل بالميك، كالمعب بالحماـ، لصغر سنة، كساءت سيرتو، ففتؾ 747الكامل )شعباف( سنة 
آخريف، فعاجمكه بالقتل، كمدة سمطنتو سنٌة كأربعُة أشير، كُسمى  ببعض الُقكاد، كىـّ بقتل

 .(3)بحاجي؛ ألنو كلد في طريق عكدة أبيو مف الحج
 أبك المحاسف : حسف )الناصر( بف دمحم )النَّاِصر( ابف قبلككف،الَمِمؾ النَّاِصر -8

بعد مقتل  ىػ(، مف ممكؾ الدكلة القبلككنية بمصر كالشاـ، بكيع بمصر، صغيرًا،736-762)
ىػ، ككاف اسمو )قمارؼ(، فمما كلي السمطنة تسمى )حسنًا( كقاـ 748أخيو )حاجي المظفر( سنة 

بأمكر الدكلة األميُر يمبغا أركس نائب السمطنة، ككزعت العطايا باسـ الناصر، كاستمر إلى سنة 
، ككلَّ 752 ْكا أخاه ىػ، فثار عميو بعض أمراء الجند، فخمعكه، كسجنكه بالقمعة في دكر الحـر

ىػ، كأعادكا الناصر، فقبض عمى زماـ األمكر 755صالحًا )الصالح الثاني(، ثـ خمعكه سنة 
، كخافو الناس، فأكمف لو مممككو األمير )يمبغا( كمينًا، كىك في بر الجيزة، فُأِخذ عمى َغرة،  بحـز

اـ، فقبض عميو في كقاتل بعدد قميل مف حاشيتو، فنجا، كتنكر بزّؼ أعرابي، كأراد السفر إلى الش
المطرية، فكاف آخر العيد بو، كقيل: خنق كرمي في النيل، ككانت مدة سمطنتو الثانية ست 

                                                           

 (.324/ 1(، كالزركمي، المرجع السابق )ج1/181( ابف إياس، بدائع الزىكر )ج(1
 (.164/ 3(، كالزركمي، األعبلـ )ج140ك10/116( ينظر: ابف تغرؼ بردؼ، النجـك الزاىرة )ج(2
 (.153/ 2(، كالزركمي، المرجع السابق )ج14/219( ينظر: ابف كثير، البداية كالنياية )ج(3
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سنيف كتسعة أشير كأيامًا، كمما قاؿ ابف إياس في كصفو: كاف شجاعًا مييبًا، كافر الحرمة، 
الماؿ، ككاف ير أنو كاف كثيرًا ما يصادر أرباب الكظائف ألجل غعالَي اليمة، محبًا لمرعية، 

 .(1)يميل إلى الميك كالطرب
   صالح )الممؾ الصالح صبلح الديف( ابف دمحم )الممؾ الناصر(  صالح الثاني: -9

ىػ(، مف ممكؾ الدكلة القبلككنية بمصر كالشاـ، كلد بقمعة الجبل 761-738ابف قبلككف )
ر باسـ األمير طاز ىػ، كتكلى تصريف األمك 752بالقاىرة، كبكيع بيا بعد خمع أخيو حسف سنة 
ىػ، فرحل الصالح إلى دمشق، كدخميا كمعو 753)مف أمراء الجند(، كاضطربت حاؿ الشاـ سنة 

الخميفة المعتضد، راكبًا إلى جانب الصالح مف ناحية اليسار، كقمع الثكرة كعاد إلى مصر، فثار 
كال يحمل  ىػ، فقصده كفتؾ بأىمو، كعاد فأمر بأف الفبلح ال يركب فرساً 754الصعيد سنة 

ىػ، فخمعكه كحبسكه في 755سبلحًا، كاستمر إلى أف كثب عميو جماعة مف أمراء جيشو سنة 
مدة سمطنتو ثبلث سنيف كثبلثة أشير كنصف، قاؿ ابف إياس ك دكر الحـر بالقمعة إلى أف مات، 

كانت فيو: "كاف ممكًا عظيمًا، دّينًا خّيرًا، حسف السيرة ساس الرعية في أيامو أحسف سياسة، ك 
الناس عنو راضية"، ثـ أعيد الناصر حسف، فأقاـ إلى أف قتل ليمة األربعاء تاسع جمادػ األكلى 

 .(2)ىػ662سنة 
ناصر الديف أبك المعالي دمحم بف المظفر حاجي، كُلقِّب الممؾ  الممؾ المنصور: -10

ىػ، 781 ىػ، كسجف بالقمعة إلى أف مات سنة764المنصكر، فأقاـ إلى أف خمع في شعباف سنة 
 .(3)فكانت مدة سمطنتو سنتيف

شعباف بف حسيف بف دمحم بف قبلكف، الممؾ األشرؼ ابف األمير  الممؾ األشرؼ: -11
ىػ، بقمعة الجبل، كقرر في السمطنة بعد خمع 754األمجد ابف الناصر ابف المنصكر، كلد سنة 

ىػ، 764عباف سنة ابف عمو الممؾ المنصكر بف المظفر حاجي في يكـ الثبلثاء، خامس عشر ش
نما الحكـ ليمبغا، فمما قتل  كعمره عشر سنيف، ككاف في أكؿ أمره ال تصرؼ لو في شيء، كا 
      يمبغا استقل بالحكـ، ككاف يعزؿ كيكلي مف غير مشكرة كصار في الممؾ مف غير منازع 

ذا نزؿ حبتو الرعية إلى الغاية، كخرج إلى الحج في شكاؿ حتى إأكال معاند، كحسنت سيرتو، ك 
بالبركة عمى عادة الحجاج، فأقاـ بيا إلى يـك الثبلثاء ثاني عشريف شكاؿ، كرحل بعساكره كأمرائو 

                                                           

 (.216/ 2(، كالزركمي، المرجع السابق )ج1/190ف إياس، بدائع الزىكر )ج( اب(1
(، ك السيكطي، حسف المحاضرة في تاريخ مصر كالقاىرة 194/ 1( ينظر: ابف إياس، بدائع الزىكر )ج(2
 (.195/ 3(، كالزركمي، األعبلـ )ج2/118)ج
 (.2/118( السيكطي، حسف المحاضرة في تاريخ مصر كالقاىرة )ج(3
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إلى جية الحجاز، ثـ إذا كاف رابع ذؼ القعدة فر مف عقبة أيمة إلى القاىرة، فاختفى بالقاىرة في 
 .(1)ىػ كعمره أربع كعشركف سنة778بيت مغنية إلى أف قبض عميو، كمات في سنة 

يبلحع مما سبق أف الحياة السياسية في عصر اإلماـ ابف كثير كانت مضطربًة، كلـ 
يكف الخمفاء عمى قدر مف المسئكلية، كقد انتشر الفساد كظمـ الرعية فييا، ككاف التنازع عمى 
الحكـ، كتتابَع الخمفاُء عمييا في فترات كجيزة، فمثل ىذا الكضع السياسي المضطرب يؤثر عمى 

، ما أثرت فيو التقمبات السياسية كسكُء لعممي، إال أنو مف رحـ المعاناة خرج عاِلـٌ فذّّ الجانب ا
إدارة الدكلة، لُيخِرج لنا مكنكنات عممو، كفتكحات باريو عميو مف شتى الفنكف الشرعية، إنو اإلماـ 

 .-رحمو هللا تعالى-العبلمة ابف كثير 
  

                                                           

 (.343ك342/ 2ابف حجر، الدرر الكامنة في أعياف المائة الثامنة )ج ((1
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 ثانياا: الناحية الجتماعية
ياسي ارتباًطا كثيًقا؛ فمتى استقر الكضع ترتبط مظاىر  الحياة االجتماعية بالكضع السِّ

، كُيقصد بالحياة االجتماعية كمعالميا السياسي انعكس االستقرار عمى مظاىر الحياة االجتماعية
يف، كعبلقُة كل مف  في بمد مف الببلد، ِذْكُر َطَبقات المجتمع في ىذا البمد مف حيث اْلِجنس كالدِّ

طََّبقات بعِضيا ببعض، ثـ بحُث نظاـ األسرة كحياِة أفرادىا، كما يتمتع بو كل منيـ مف ىذه ال
الحرية، ثـ كصُف مجالس الخمفاء، كاألعياُد كالمكاسـ كالكالئـ كالحفبلت، كأماكف النزىة، ككصُف 

 .(1)المنازؿ، كما فييا مف أثاث كطعاـ كشراب كلباس، كما إلى ذلؾ مف مظاىر المجتمع
ف جممػػػة مػػف يعيػػش بمػػصر فػي ىػذه الحقبة مف أبناء إحدػ الطبقات التالية ذكرىا، ككػػا"

كالتي يتضح مف خبلليا مدػ التمايُز بيف مف كاف يعيش ُمتَرفًا ُمنعَّمًا في ظل القصكر، كالطائفِة 
مل ىذا التي أثقمت المككُس كالضرائُب كاىَميا حتى ضاقت بيا ذرعًا، كما عاد ليا قدرٌة عمى تح

 الِحْمل الثقيل:
كلة. القسـ األوؿ:  أىل الدَّ
 أىل الَيسار مف التُّجار كُأكِلي النَّعمة. القسـ الثاني:
 َقة.ك الباعة، كىـ ُمتكسطك الحاؿ مف التُّجار، كَيْمَحق بيـ السُّ  القسـ الثالث:
راعات كاْلَحرث. القسـ الرابع:  الفبلحكف؛ كىـ أىل الزِّ
 الفقراء كالفقياء كطبلب اْلِعْمـ، كالكثير مف َأْجَناد اْلَحمقة. القسـ الخامس:
 .  (2)"ذكك الَحاَجات كاْلَمْسَكَنة القسـ السادس:

كقد ظيرت في ُقصكر بعض المماليؾ حفبلٌت َباِذَخٌة، كالتي اشتيرت في قصص   
مناسبات الرَّسمية، التي ألف ليمة كليمة، فكانت ىذه الحفبلت ليا مراسـُ َمَمِكيٌة، ُتتبع بدقة في ال

كلة، في أياـ مشيكدة أثناء العاـ، مثل: عيدؼ الفطر  مطاف كاألمراء كرجاؿ الدَّ يشترؾ فييا السُّ
 .(3)كاألضحى، كمكاكب يـك الجمعة، كغير ذلؾ

كبالنسبة لككف المماليؾ غرباء عف أىل الببلد، كلخضكعيـ لتربية خاصة أعدتيـ إعدادًا 
كنكا جنكدًا كحكامًا كسياسييف، يتكلكف الكظائف العميا حسب الكفاية ثقافيًا كعسكريًا، ليك

الشخصية في المجتمع، دكف اعتبار لنشأتيـ األكلى، فقد عاشكا كطائفة منفصمة عمف حكليـ، 
كلـ يختمطكا إال نادرا بالسكاف المحمييف مف مسمميف كنصارػ، كلـ يتزاكجكا معيـ إال فيما ندر، 

                                                           

يني كالثقافي )ج1)  (.2/323( ينظر: حسف إبراىيـ حسف، تاريخ اإلسبلـ السياسي كالدِّ
 (.72 )ص( المقريزؼ، إغاثة األمة (2
 (.60 )ص( ينظر: ماجد عبد المنعـ، نظـ دكلة سبلطيف المماليؾ (3



  14 

 

مييـ، بل بالغكا في ذلؾ حتى جعمكىا كقفًا عمى المماليؾ الصغار الذيف كما احتكركا الجندية ع
ُيجَمبكف حديثًا، كلـ يسمحكا ألبناء المماليؾ الكبار مف االنخراط فييا، بل قصركىـ عمى 
الكظائف اإلدارية كالكتابية، كرغـ اختبلؼ أصكؿ مكلدىـ، كانقساميـ إلى أحزاب متطاحنة، 

سككف لمكاجية األخطار المشتركة التي يتعرضكف ليا مف ِقَبل أىل فإنيـ كانكا يجتمعكف كيتما
 .(1)الببلد مف مصرييف كشامييف أك مف المغكؿ أك الصميبييف

 ثالثاا: الناحية الثقافية والدينية 
لقد كاف عصر المماليؾ كخصكصًا القرف الثامف اليجرؼ، مف أزىى العصكر عمميًا 

لؾ أف ىذا العصر قد امتاز بكثرة العمماء الذيف أنتجتيـ كثقافيا بعد القرف الثالث اليجرؼ؛ ذ
 .(2)األمة في ذلؾ الكقت، تاركيف لؤلجياؿ القادمة تراثًا ضخمًا في شتى فنكف المعرفة

تنشئًة  -في الغالب -ككاف المماليؾ يتعممكف القرآف الكريـ كالفقو اإلسبلمي كينشؤكف "
اإلسبلمية يكسبيـ ثقَة العامة، فكاف بعضيـ يتظاىركف إسبلميًة، كَيعَممكف أف التحمَي باألخبلؽ 

كمدارس، بينما  (3)بالصبلح كالتقكػ، كُيْقِدمكف عمى بناء العمائر الدينية، مف مساجد كتكايا
يمارس بعضيـ في خمكاتيـ أشد أنكاع الفسق كالفجكر، كلـ يككنكا يتحرجكف مف االنتساب إلى 

حي، كالمعزؼ، أك يمحقكف بأسمائيـ ما يدؿ عمى أثمانيـ مشترييـ األكؿ أك أستاذىـ، مثل: الصال
التي بيعكا بيا مثل األلفي، ككاف المممكؾ شديد الكفاء لسيده أك أستاذه أك رابطتو مع زمبلئو 

 . (4)"الذيف تربكا لدػ سيد كاحد
كمع ذلؾ فقد صارت ببلد الشاـ مركزًا كبيرًا مف مراكز الحركة الفكرية، فييا مف 

امرة، كدكر القرآف كالحديث العدد الكثير، عمل عمى تعميرىا حكاُميا كبعُض المدارس الع
المياسير مف أىميا، كنشطت في عيد الشييد نكر الديف محمكد بف زنكي، ككانت العناية 
بالدراسات الدينية مف تفسير كحديث كفقو كعقائد، يتصل بيا مف عمكـ العربية، ىي السمة 

ىذه الحركة ُأُكَميا في القرف الثامف اليجرؼ، الذؼ تبكأت فيو دمشق البارزة ليذا العصر، فأنتجت 
السيادة العممية كالفكرية في جميع أنحاء العالـ االسبلمي، بما أنتجت مف تراث فكرؼ، كأنجبت 

 .(5)مف عمماء بارزيف في ىذه المياديف
                                                           

 (.114، 113)صشفيق محمكد، المماليؾ البحرية كقضائيـ عمى الصميبييف في الشاـ ينظر: ( (1
 (.157)صعاشكر سعيد، المجتمع المصرؼ في عصر سبلطيف المماليؾ، ينظر: ( (2
ىي دكر مخصصة لمصكفية يقيمكف فييا ال يغادركنيا، يتفرغكف فييا لمعبادة كالتأمل. )قمعجي  التكايا:( (3

 ((، كلـ أجده في كتب المتقدميف.219 )صالفقياء كقنيبي، معجـ لغة 
 (.114ك113)ص( شفيق محمكد، المماليؾ البحرية كقضائيـ عمى الصميبييف في الشاـ (4
 (.13ك12/ 1( ينظر: مقدمة تحقيق د. بشار عّكاد لتيذيب الكماؿ لممزؼ )ج(5
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اإلسبلمية  في ىذه البيئة، فأغدؽ عمى األمة -رحمو هللا تعالى–فنشأ اإلماـ ابف كثير 
ة ذكائو، ككثرِة اطبلعو.  تراثًا زاخرًا بالعمـ النافع، التي تدؿ عمى سعة عممو، كِحدَّ
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 المطمب الثاني
 شخصيتو

 أولا: اسمو ونسبو وكنيتو وشيرتو
   ىك إسماعيل بف عمر بف كثير بف َضكء بف كثير  الحافع المفسر المؤرخ ابف كثير

      ابف الشيخ شياب الديف  ءمة عماد الديف أبك الفدابف ضكء بف ذرع، الشيخ اإلماـ العبلا
، الحافع المفسر المؤرخ المعركؼ (4)، الشافعي(3)، الدمشقي(2)، الُبْصَركؼ (1)أبي حفص القرشي

 .(5)بابف كثير
 ثانياا: ولدتو ونشأتو ووفاتو
مكلده بقريٍة شرقي ُبصرػ مف أعماؿ دمشق، في سنة إحدػ كسبعمائة،  ولدتو ونشأتو:

كمات كالده كىك في الرابعة، فرباه أخكه الشيخ عبد الكىاب، كبو تفقو في مبدأ أمره، ثـ الـز 
 .(6)االشتغاؿ، كدأب كحصل ككتب، كبرع في الفقو كالتفسير كالحديث
كالده تكفي سنة سبعمائة كثبلثة  لكني كجدت أف كالده مات كىك ابف ثبلث سنكات؛ ألف

كما ذكره اإلماـ ابف كثير، حيث قص نشأتو في البداية كالنياية، ذاكرًا أسماء إخكانو، حيث قاؿ 
دريس،  عف أبيو: "كقد كلد لو عدة أكالد مف الكالدة كمف أخرػ قبميا، أكبرىـ إسماعيل ثـ يكنس كا 

ات عدة، ثـ أنا أصغرىـ، كسميت باسـ األخ ثـ مف الكالدة عبد الكىاب كعبد العزيز كدمحم كأخك 
إسماعيل ألنو كاف قد قدـ دمشق، فاشتغل بيا بعد أف حفع القرآف عمى كالده، كقرأ مقدمة في 

                                                           

نسبة إلى قريش. )السمعاني، األنساب ( الُقَرشي: بضـ القاؼ كفتح الراء كفي آخرىا الشيف المعجمة، ىذه ال(1
 ((.369/ 10)ج
 لىإاء كفي آخرىا الكاك، ىذه النسبة ( الُبْصَركؼ: بضـ الباء المنقكطة بكاحدة كسككف الصاد الميممة كفتح الر (2

 ((.252/ 2السمعاني، األنساب )جينظر: ) ، قرب دمشق.ُبصرػ كىي قرية دكف عكبرا كحربي
َمْشقّي: بكسر الداؿ الميممة كالميـ المفتكحة كالشيف المعجمة الساكنة، في آخرىا القاؼ ىذه النسبة إلى (3 ( الدِّ

نما سميت دمشق بدماشق  دمشق، كىي أحسف مدينة بالشاـ، كأكثرىا أىبل، كأنزىيا، كيضرب بحسنيا المثل، كا 
 ((.373/ 5نساب )جبف قانى بف مالؾ بف أرفخشد بف ساـ بف نكح. )السمعاني، األا

اِفعّي: بفتح الشيف المعجمة المشددة ككسر الفاء كالعيف الميممة، ىذه النسبة إلى الجد األعمى، كىك (4 ( الشَّ
اإلماـ أبك عبد هللا دمحم بف إدريس ابف العباس بف عثماف بف شافع، كمنتحمك مذىبو مف المتأخريف انتسبكا بيذه 

فقد كىـ. « الشفعكؼ »أيضًا، كمف قاؿ « الشافعيّ »صحيحة إلى مذىبو النسبة التباعيـ مذىبو، كالنسبة ال
 ((، كاإلماـ ابف كثير مف المتأخريف فالنسبة إلى المذىب.23-8/20)السمعاني، األنساب )ج

 (.414/ 2( الظاىرؼ، يكسف بف تغرؼ بردؼ، المنيل الصافي كالمستكفى بعد الكافي )ج(5
 (.415/ 2( المرجع السابق )ج(6



  17 

 

النحك، كحفع التنبيو كشرحو عمى العبلمة تاج الديف الفزارؼ، كحصل المنتخب في أصكؿ الفقو، 
لشامية البرانية فمكث أياما كمات، فكجد قالو لي شيخنا ابف الزممكاني، ثـ إنو سقط مف سطح ا

الكالد عميو كجدًا كثيرًا كرثاه بأبيات كثيرة، فمما كلدت لو أنا بعد ذلؾ سماني باسمو، فأكبر أكالده 
إسماعيل كآخرىـ كأصغرىـ إسماعيل، فرحـ هللا مف سمف، كختـ بخير لمف بقي، تكفي كالدؼ ِفي 

، كدفف بمقبرتيا الشمالية (1)قرية ُمَجيدؿ القرية شير جمادػ األكلى سنة ثبلث كسبعمائة، في
عند الزيتكف، ككنت إذ ذاؾ صغيرًا ابف ثبلث سنيف أك نحكىا، ال أدركو إال كالُحْمـ، ثـ تحكلنا 
مف بعده في سنة سبع كسبعمائة إلى دمشق بصحبة كماؿ الديف عبد الكىاب، كقد كاف لنا 

 تو إلى سنة خمسيف، فاشتغمت عمى يديو في العمـ، شفكقًا، كقد تأخرت كفا شقيقًا، كبنا رفيقاً 
 .(2)فيسر هللا تعالى منو ما يسر، كسيل منو ما تعسر، كهللا أعمـ"

، (3)كقد تزكج ابنَة أحِد عمماء عصره، كأحد شيكخو، أال كىك اإلماـ أبك الحجاج المزؼ 
 .(4)"قاؿ ابف حجر: " ثـ صاىر المزؼَّ 

كبعد ىذا الجيد الجييد، كالعمل المتكاصل الدؤكب، أربعة كسبعيف عامًا قضاىا  وفاتو:
في طاعة الرحمف، في التعمـ كالتعميـ كالصبر كالمصابرة حتى َكلَّ جسُده، كضعفت قكاه، كفقد 

 بصَره، بعد أف ألف كتبًا كخرَّج أجيااًل كنصح األمة.
لتكفى النفكُس  (5){   ڻڻ   ڻں   ں   }كال بد لئلنساف مف رحيل عف الدنيا فػ  

أعماَليا، كُيعطى الناُس أجكَرىـ كاممًة غيَر منقكصٍة، كيضاِعف هللُا لمف يشاء، كأجر الصابريف 
، كفي يكـ الخميس السادس (6){ىث   يث   حج   مج   جح   مح}بغير حساب، قاؿ تعالى: 

إماَميا كخطيبيا كحافظيا كالعشريف مف شير شعباف سنة أربع كسبعيف كسبعمائة، كّدعت دمشُق 
، حيث -إف شاء هللا-أبا الفداء إسماعيل بف عمر بف كثير القرشي إلى رضكاف هللا تعالى

                                                           

 ((.37/ 14َجْيِدؿ: ِمْف َعَمِل ُبْصَرػ، بدمشق. )ينظر: ابف كثير، البداية كالنياية )ج( مُ (1
 (.37/ 14( ابف كثير، البداية كالنياية )ج(2
( المزؼ: ىك يكسف ابف الشيخ المقرغ العالـ زكي الديف عبد الرحمف بف يكسف، العبلمة الحافع البارع أستاذ (3

محدث اإلسبلـ الكمبي الُقضاعي المزؼ الدمشقي الشافعي، مكلده بظاىر  الجماعة، جماؿ الديف أبك الحجاج
حمب سنة أربع كخمسيف كست مائة، كنشأ بالمزة، كقرأ القرآف كتفقو قميبًل، ثـ طمب ىذا الشأف سنة خمس 

معجـ الشيكخ الكبير  ،لذىبياكسبعيف كست مائة، تكفي في ثاني عشر صفر سنة اثنتيف كأربعيف كسبع مائة. )
 ((.389/ 2ج)

 (.39/ 1( ابف حجر، إنباء الغمر بأبناء العمر )ج(4
 [.185( ]آؿ عمراف: (5
 [.10( ]الزمر: (6
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المستقر الدائـ، كدفف بجكار شيخو كمحبو شيخ اإلسبلـ ابف تيمية، عمييما مف هللا الرحمُة 
 .(1)كالرضكاف، كعمى سائر المسمميف، بمقبرة الصكفية خارج باب النصر مف دمشق

  :، فقاؿبعض طمبتو وقد رثاه
فوا ... وجادوا بدْمع ل يبيد غزير  لفقدؾ طالَُّب العمـو تَأسَّ

ما ... لكاف قميالا فيؾ يا ابف كثيرولو مَ   .(2)زُجوا ماء المدامع بالدِّ
 حيث قاؿ: ،ِمذكارًا لممكت كّعاظًَّا لنفسو -رحمو هللا  –كقد كاف ابف كثير 

نما ... نساؽ إلى اآلجاؿ والعيف تنظر تمر بنا األياـ تترى   وا 
ر.  فال عائٌد ذاؾ الشباُب الذي مضى ... ول زائٌل ىذا المشيب الُمَكدَّ

 .(3)الشباب"، إلى آخره، لكاف أمتع قاؿ ابف حجر: قمت: كلك كاف قاؿ: "فبل عائد صفكُ 
 ثالثاا: عقيدتو ومذىبو الفقيي.

كاف عمى عقيدة أىل السنة الجماعة، كدليل ذلؾ ما جاء في تفسيره لبعض آيات 
ى   }الصفات، حيث كانت عمى منيج أىل السنة كالجماعة، كمف أمثمة ذلؾ: قكؿ هللا تعالى: 

ليا.(5)قاؿ: يعني لفصل القضاء بيف خمقو (4) {ائ  ، فأبقاىا عمى حقيقتيا كلـ ُيَؤكِّ
: "أف المسمَؾ األسمـ في ذلؾ (6)"الرَّْحمُف َعَمى اْلَعْرِش اْسَتكػ"كقد ذكر في َقْكلو تعالى : 

طريقُة السمف، إمراُر ما جاء في ذلؾ مف الكتاب كالسنة، مف غير تكييٍف كال تحريف كال تشبيو 
 .(7)كال تعطيل كال تمثيل"

   كقد كرد أنو كقع بينو كبيف اإلماـ ابف القيـ ُمَنازَعٌة ِفي تدريس النَّاس، َفَقاؿ اإلماـ  
اْبف كثير لئلماـ ابف القيـ: "أنت تكرىني؛ ألنني أشعرؼ"، فقاؿ لو: "لك كاف مف رأسؾ إلى قدمؾ 

 .(8)شعر، َما صدقؾ النَّاس ِفي َقْكلؾ َأنَّؾ أشعرؼ، كشيخؾ اْبف َتْيِمية"
ىذا كاف بمزاح بينيما، بدليل أنو يخالف منيجو العقدؼ في تفسيره، فيحمل ىذا لكف 

                                                           

 (.94/ 4(، كالحكيني، نثل النباؿ بمعجـ الرجاؿ )ج86/ 3( ينظر: ابف قاضى شيبة، طبقات الشافعية )ج(1
 (.415/ 2ي )ج( الظاىرؼ، يكسف بف تغرؼ بردؼ، المنيل الصافي كالمستكفى بعد الكاف(2
 (.40/ 1( ابف حجر، إنباء الغمر بأبناء العمر )ج(3
 [.22( ]الفجر: (4
 (.389/ 8( ابف كثير، تفسيره )ج(5
 [.5( ]طو: (6
 (.241/ 5( ابف كثير، المرجع السابق )ج(7
(، كابف مفمح، المقصد االرشد 65/ 1( ينظر: ابف حجر، الدرر الكامنة في أعياف المائة الثامنة )ج(8
 (.1/236)ج
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عمى المعاريض، أؼ أنو مف قبيمة أشعر، بدليل قكلو: "َلك َكاَف مف َرأسؾ ِإَلى قدمؾ شعر"، 
، أك أنو كثير (1)كقبيمة األشعر نسبكا إلى األشعر كىك نبت بف أدد؛ ألف أمو كلدتو كىك أشعر

 أعمـ، لكنو ليس أشعرؼ المذىب، بل ىك ُسِنّي.الشعر، كهللا 
، ككذا تأليفو لكتاب (2)كأما عف مذىبو الفقيي فقد كاف شافعيًا، كما ُذكر في نسبو

 طبقات الشافعييف، لكثرة معرفتو بيـ.
  

                                                           

 (.266/ 1( ينظر: األنساب لمسمعاني )ج(1
 (.97)ص( ابف كثير، طبقات الشافعييف (2
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 المطمب الثالث
 ابف كثير العممية اإلماـ حياة

 وشيوخو وتالميذه أولا: رحالتو
رضكاف هللا عنيـ كالتابعكف بعدىـ الرحمة في طمب العمـ؛ قد سف الصحابة  رحالتو:. 1

: "َكَمْف َسَمَؾ َطِريًقا َيْمَتِمُس ِفيِو ِعْمًما، َسيََّل هللُا َلُو ِبِو َطِريًقا ِإَلى  اقتداًء بقكؿ رسكؿ هللا
، كقد اعتنى المحدثكف بيا، كمما يدلل عمى ذلؾ اً ميم اً فكانت الرحمة لطالب العمـ أمر  ،(1)اْلَجنَِّة"

    تصنيف الخطيب البغدادؼ كتاب )الرحمة في طمب الحديث(، لكننا نجد أف اإلماـ ابف كثير 
لـ يتميز بالرحمة في طمب العمـ، فمـ أجد مف َذكر لو رحمة؛ فقد يككف بسبب  -رغـ سعة عممو–

مف شتى بقاع األرض، فكاف يتمقف العمماء أف دمشق كالشاـ في عصره كانت حاضنَة العمماء 
الكافديف ليتعمـ منيـ فتحقق لو مراد الرحمة بذلؾ دكف أف يرحل، أك لسبب آخر، فتتممذ عمى يد 

 :كتفصيل ذلؾ فيما يميشيكخ أفذاذ، كَخرَّج تبلميَذ بارزيف، 
 تمقى اإلماـ ابف كثير العمـ عمى يد شيكخ ُكُثر، مف أبرزىـ: شيوخو:. 2

عبد الحميـ بف عبد السبلـ، أبك العباس، تقي الديف ابف تيمية، اإلماـ، شيخ  أحمد بف - أ
 .(2)ـ(1328-1263ىػ =  728-661اإلسبلـ )

أبك إسحاؽ، برىاف الديف ابف الفركاح:  (3)إبراىيـ بف عبد الرحمف بف إبراىيـ بف سباع الفزارؼ  - ب
-1262ىػ = 729-660مف كبار الشافعية، مصرؼ األصل، مف أىل دمشق )

 .(4)ـ(1329
يكسف بف عبد الرحمف بف يكسف، أبك الحجاج، جماؿ الديف ابف الزكي أبي دمحم القضاعي  - ت

 .(5) ـ(1341-1256ىػ =  742-654الكمبي المزؼ، محدث الديار الشامية في عصره )
ىػ = 748-673دمحم بف أحمد بف عثماف بف قايماز الذىبي، شمس الديف، أبك عبد هللا ) - ث

  .(6) ـ(1274-1348
                                                           

( مسمـ: صحيح مسمـ،  كتاب الذكر كالدعاء كالتكبة كاالستغفار، باب فضل االجتماع عمى تبلكة القرآف (1
 ، مف حديث أبي ىريرة بو. 2699(، رقـ الحديث2074/ 4كعمى الذكر )ج 

 (.144/ 1(، كالزركمي، األعبلـ )ج39/ 1حجر، إنباء الغمر بأبناء العمر )ج ( ينظر: ابف(2
( الفزارؼ: بفتح الفاء كالزاػ كالراء في آخرىا بعد األلف، ىذه النسبة إلى فزارة، كىي قبيمة. )السمعاني، (3

 ((.212/ 10األنساب )ج
 (.45/ 1)ج األعبلـ (، كالزركمي،39/ 1( ينظر: ابف حجر، إنباء الغمر بأبناء العمر )ج(4
 (.236/ 8( ينظر: ابف حجر، المرجع السابق، نفس الصفحة، كالزركمي، المرجع السابق )ج(5
 (.326/ 5(، كالزركمي، المرجع السابق )ج29/ 1( ينظر: الذىبي، سير أعبلـ النببلء )ج(6
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 .(2)ـ( 1384-000ىػ =  786-000) (1)طاىر بف عرب بف إبراىيـ بف أحمد األصبياني - ج
، مؤرخ (3)أحمد بف دمحم بف عمر، أبك العباس شياب الديف األسدؼ، ابف قاضي شيبة - ح

 .(4) ـ(1388-1337ىػ = 790-737شافعّي دمشقي، )
صبحكا أعبلمًا بارزيف، تتممذ كثيٌر مف طمبة العمـ كالحديث عمى يديو، كأ تالميذه:. 3

 مف أشيرىـ:
كقد سبقت ترجمتو في ذكر  - (5)الحافع الذىبي: حيث يعد مف شيكخو كمف تبلميذه كذلؾ - أ

 كىذا مف المطائف، كىك ما ُيعرؼ في عمـ الحديث بركاية الُمَدبَّج. -الشيكخ
بف عبد هللا العبلئي الدمشقّي، أبك سعيد، صبلح الديف: محدث، فاضل،  خميل بف ِكيَكمدؼ - ب

بّحاث، كلد كتعمـ في دمشق، كرحل رحمة طكيمة، كىك معدكد في األذكياء، كلو يد طكلى 
 .(6) ـ(1359-1295ىػ = 761-694في فف الحديث كرجالو، )

المحاسف، حافع دمحم بف عمي بف الحسف بف حمزة الحسيني الدمشقّي، شمس الديف، أبك  - ت
لمحديث، مؤرخ، مكلده ككفاتو في دمشق، ككاف ثقة ثبتًا إمامًا مؤرخًا حافظًا، لو مؤلفات 

 .(7) ـ(1364-1315ىػ = 765-715كثيرة، )
   أحمد بف حّجي بف مكسى بف أحمد السعدؼ الحسباني األصل، الدمشقّي، شياب الديف  - ث

ات فييا، كيمقب بمؤرخ اإلسبلـ ابف عبلء الديف، حافع مؤرخ، مف أىل دمشق، كلد كم
 .(8) ـ(1413-1350ىػ =751-816)

 
 

                                                           

 ((.1/284)ينظر: السمعاني، األنساب )ج )إيراف(. اني: نسبة إلى بمدة أصبياف بفارس( األصبي(1
 (.222/ 3)ج األعبلـ(، كالزركمي، 39/ 1( ينظر: ابف حجر، إنباء الغمر بأبناء العمر )ج(2
( ُشْيَبُة: مف قرػ َحْكراف قرب دمشق، كالشيبة: صحراء فكؽ متالع بينو كبيف المغرب. )ينظر: ياقكت (3

 ((.3/374الحمكؼ، معجـ البمداف )ج
 (.225/ 1)ج األعبلـ(، كالزركمي، 39/ 1ابف حجر، إنباء الغمر بأبناء العمر )ج ( ينظر:(4
 (.29/ 1( ينظر: الذىبي، سير أعبلـ النببلء )ج(5
(، كالحكيني، نثل النباؿ 321/ 2(، كالزركمي، األعبلـ )ج224/ 1( ينظر: الذىبي، معجـ الشيكخ الكبير )ج(6

 (.95/ 4بمعجـ الرجاؿ )ج
(. 286/ 6(، كالزركمي، المرجع السابق )ج63/ 1، تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )ج( ينظر: المزؼ (7

 (.87/ 4كالحكيني، المرجع السابق )ج
 (.110/ 1)ج نفسو(، كالزركمي، المرجع 18/ 3( ينظر: ابف حجر، إنباء الغمر بأبناء العمر )ج(8
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 ثانياا: مكانتو العممية
ُيَعدُّ اإلماـ ابف كثير مف أبرز عمماء دمشق كالشاـ، بل كعمماء عصره، كمف أبرز 

 محدثي القرف الثامف اليجرؼ، ككاف متبحرًا في أغمب عمكـ الشريعة. 
ر كقد ذكره الذىبي في زمرة المحدثيف،  كشيد لو بأنو: "فقيو متقف، كمتحدث متقف، كُمفسِّ

نقَّاؿ، كلو تصانيف مفيدة يدرؼ الفقو، كيفيـ العربية كاألصكؿ، كيحفع جممة صالحة مف المتكف 
 .(1)كالتفسير، كالرجاؿ كأحكاليـ"

ي: "ما اجتمعُت بو قط إال استفدت منو، كقد الزمتو ست سنيف"  ، (2)كقاؿ تمميذه ابف ِحجِّ
 كرجاليا، بجرحيا كأعرفيـ األحاديث، لمتكف  أدركناه مف أحفع أيضًا: "كافكقاؿ 

 مف كثيراً  شيئاً  يستحضر ككاف بذلؾ، لو يعترفكف  كشيكخو أقرانو ككاف كسقيميا، كصحيحيا
 كثيرًا، شيئاً  يستحضر الذىف، صحيح الفيـ، جيدَ  فقييًا، ككاف النسياف، قميلُ  كالتأريخ، التفسير
 أني أعرؼ كما الشعر، كينظـ جيدة، مشاركة العربية في كيشارؾ كقت، آخر ىإل التنبيو كيحفع
 .(3)منو" كأفدت إال إليو ترددؼ كثرة عمى بو اجتمعت

كقاؿ ابف حبيب: "إماـ ذكؼ التسبيح كالتيميل، كزعيـ أرباب التأكيل، سمع كجمع 
فتاكيو إلى الببلد، كاشُتِير كصنَّف، كأطرب األسماع بقكلو كَشنَّف، كحدَّث كأفاد، كطارت أكراؽ 

 .(4)بالضبط كالتحرير، كانتيت إليو رياسة العمـ في التاريخ كالحديث كالتفسير"
كقاؿ ابف حجر: "ككاف كثيَر االستحضار، حسف المفاكية، سارت تصانيفو في الببلد 

حجر: "كلـ ، كلو كبلـ يشعر بعدـ مدحو، حيث قاؿ ابف (5)في حياتو كانتفع بيا الناس بعد كفاتو"
يكف عمى طريق المحدثيف في تحصيل العكالي، كتمييز العالي مف النازؿ، كنحك ذلؾ مف فنكنيـ 

نما ىك مف محدثي الفقياء" . كقد تعقبو السيكطي فقاؿ: "العمدة في عمـ الحديث معرفة (6)كا 
ؿ كنحك صحيح الحديث كسقيمو كعممو كاختبلؼ طرقو كرجالو جرحًا كتعديبًل، كأما العالي كالناز 

 .(7)ذلؾ فيك مف الفضبلت ال مف األصكؿ الميمة"
مف أكسع العمماء اطبلعًا عمى أقكاؿ  -رحمو هللا-كقاؿ أبك إسحاؽ الحكيني: "ابف كثير 

                                                           

 (.75 )ص( الذىبي، المعجـ المختص بالمحدثيف (1
 (.39/ 1إنباء الغمر بأبناء العمر )ج( ابف حجر، (2
 .(86/ 3ج) الشافعية طبقات شيبة، قاضى ( ابف(3
 (.93/ 1( نكييض، معجـ المفسريف )ج(4
 (.445/ 1( ابف حجر، الدرر الكامنة في أعياف المائة الثامنة )ج(5
 ( ابف حجر، المرجع السابق، نفس الصفحة.(6
 (.534 )ص( السيكطي، طبقات الحفاظ (7
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أىل الممل كالنحل، كخاصة مذاىب المسيحييف، كما يدؿ عميو كبلمو في مكاضع كثيرة في 
بلعو في ذلؾ أف يككف تمميذ شيخ اإِلسبلـ التفسير كالتاريخ، بل يكفي في الداللة عمى سعة اط

ابف تيمية، الذؼ ألف مكسكعتو النفيسة في ذلؾ: كتاب "الجكاب الصحيح لمف بدَّؿ ديف 
 .(1)المسيح"، كىك مطبكع معركؼ"

 مصنفاتو وآثاره العممية:ثالثاا: 
و، البف كثير مؤلَّفاٌت كمصنَّفات عديدة، كىذا يدؿ عمى تبحره في العمكـ، كغزارة عمم

 كمف أبرز كتبو:
لكتاب معرفة أنكاع عمـك الباعث الحثيث شرح اختصار عمكـ الحديث: كىك اختصار  .1

لبناف، بتحقيق أحمد دمحم  –صبلح، كنشرتو دار الكتب العممية، بيركت البف ال الحديث
 شاكر، كىك جزء كاحد.

لقرف الثامف البداية كالنياية: كىي مكسكعة ضخمة، تضـ التاريخ منذ َبدِء الخمق إلى ا .2
اليجرؼ، حيث جزء النياية مفقكد، كمطبكع بطبعات عدة، منيا: طبعة دار إحياء التراث 

 العربي، بتحقيق عمي شيرؼ، كتقع في أربعة عشر جزءًا.
، كىك جزء كاحد. .3  تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابف الحاجب: الناشر دار ابف حـز
بف كثير، كىك أجل مؤلفاتو، فقد تناقمتو األمة تفسير القرآف العظيـ: المشيكر بػتفسير ا .4

بالقبكؿ، كيعتبر أصح تفسير لمقرآف، كمطبكع بطبعات عدة منيا: طبعة دار طيبة لمنشر 
 كالتكزيع، بتحقيق: سامي بف دمحم سبلمة، كيقع في ثمانية أجزاء، كىك مجاؿ بحثنا كدراستنا.

كالمجاىيل، المعركؼ بجامع  التكميل في الجرح كالتعديل، كمعرفة الثقات كالضعفاء .5
المسانيد: جمع فيو كتابي شيخو المزؼ كالذىبي )تيذيب الكماؿ، كميزاف االعتداؿ، ككتاب 
رد اليدػ كالسنف في أحاديث المسانيد كالسنف(، كنشره مركز النعماف لمبحكث كالدراسات 

     بف سالـ اإلسبلمية كتحقيق التراث كالترجمة، اليمف، دراسة كتحقيق: د. شادؼ بف دمحم
 آؿ نعماف، كيقع في أربعة أجزاء.

َنف اليادؼ ألقكـ َسَنف: كىك كتاب جامع ألحاديث كثيرة جدًا، نقميا مف  .6 جامع المسانيد كالسُّ
كتب السنف ككتب المسانيد كمسند أحمد كغيره، كىي مرتبة عمى طريقة المسانيد، أؼ حسب 

ر كالتكزيع بيركت  لبناف، كيطمب مف أسماء الركاة، كقد طبعتو دار خضر لمطباعة كالنش
مكتبة النيضة الحديثة  مكة المكرمة، بتحقيق: د عبد الممؾ بف عبد هللا الدىيش، كيقع في 

 عشرة أجزاء.
                                                           

 (.94/ 4)ج نثل النباؿ بمعجـ الرجاؿالحكيني، ( (1
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لبناف، بتحقيق:  –السيرة النبكية، كمف دكر الطبع التي نشرتو: دار المعرفة، بيركت  .7
 مصطفى عبد الكاحد، كيقع في أربعة مجمدات.

أؼ مف مدرسة الشافعية، كقسميـ –طبقات الشافعييف: صنف فييا أصحاَب اإلماـ الشافعي  .8
صل فييـ إلى القرف السابع ك إلى عشر طبقات، كترجـ لكل كاحد منيـ ترجمة مختصرة، كقد 

اليجرؼ، كقد نشرتو مكتبة الثقافة الدينية، بتحقيق: د. أحمد عمر ىاشـ، ك د. دمحم زينيـ دمحم 
 ء كاحد.عزب، كىك جز 

 فضائل القرآف: نشرتو مكتبة ابف تيمية، كيقع في جزء كاحد. .9
القاىرة، بتحقيق: مصطفى عبد الكاحد،  –قصص األنبياء: نشرتو مطبعة دار التأليف  .10

 كيقع في جزأيف.
كأقكالو عمى أبكاب العمـ:  --مسند أمير المؤمنيف أبي حفص عمر بف الخطاب  .11

 المنصكرة، بتحقيق: عبد المعطي قمعجي، كىك جزءاف. –نشرتو دار الكفاء 
معجزات النبي ملسو هيلع هللا ىلص: )مأخكذ مف كتاب البداية كالنياية(، كقد نشرتو المكتبة التكفيقية،  .12

 بتحقيق كتعميق: السيد إبراىيـ أميف دمحم، كىك جزء كاحد.
  لبناف، بتحقيق: دمحم أحمد  –تف كالمبلحـ: طبعتو دار الجيل، بيركت النياية في الف .13

 عبد العزيز، كيقع في جزأيف.
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  التعريف بتفسير القرآف العظيـ لبف كثير: المبحث الثاني
 المطمب األوؿ
 تعريف عاـ بالكتاب

يعد تفسير ابف كثير مف أىـ كتبو، كدراستي تناكلت األحاديث الغريبة في تفسيره؛ لذا  
لى كتابو، بمعرفة مكضكع كتابو، كتاريخ تصنيفو، كأبرز طبعات كتابو، كتفصيل إينبغي التعرؼ 
 -ذلؾ كما يمي:

 أولا: موضوع الكتاب
ف في مكضكع ىذا الكتاب مختص بعمـ تفسير القرآف الكريـ، كُيعدُّ مف أشير  ما ُدكِّ

التفسير بالمأثكر، أؼ تفسير القرآف بالقرآف أك بالسنة، ككذلؾ يذكر األحاديث كاآلثار المسندة 
إلى أصحابيا، كأقكاؿ الصحابة كالتابعيف، كما اىتـ بالمغة العربية كعمكميا، كاىتـ باألسانيد 

فقيية، يشتمل عمى األحكاـ ال كنقدىا، كاىتـ بذكر القراءات المختمفة كأسباب نزكؿ اآليات، كما
 ركاية كنقدًا. كيعتني باألحاديث النبكية
 ثانياا: تاريخ تصنيفو.

لـ يحدد ابف كثير تاريخ بدايتو في كتابة ىذا التفسير كال تاريخ انتيائو منو، لكف يستنبط 
 الحقبة التي ألفو فييا استنادًا إلى عدد مف األدلة؛ منيا: بعضيـ

ىػ(، استنادًا إلى 742التفسير في حياة شيخو المزؼ )المتكفى سنة أنو ألف أكثر مف نصف  -
 .(1)أنو ذكر عند تفسير سكرة األنبياء شيخو المزؼ كدعا لو بطكؿ العمر

ىػ( اقتبس منو في كتابو تخريج أحاديث الكشاؼ، مما 762أف عبد هللا الزيمعي )المتكفي  -
 .(2)ىػ 762يدؿ عمى أنو قد انتشر قبل عاـ 

ىػ، لما جاء في  759جمادػ اآلخرة  10أنو انتيى مف التفسير في يكـ الجمعة  حجَّ كُيرَ  -
النسخة المكية كالتي ُتعَتبر مف أقدـ النسخ، كقد جاء بآخرىا: "آخر كتاب فضائل القرآف، 
كبو تـ التفسير لمحافع العبلمة الرَُّحمة الجيبذ مفيد الطالبيف الشيخ عماد الديف إسماعيل 

، عمى يد أفقر العباد إلى هللا الغني دمحم بف أحمد بف معمر المقرؼ الشيير بابف كثير
البغدادؼ، عفا هللا عنو كنفعو بالعمـ، ككفقو لمعمل بو، آميف، بتاريخو يكـ الجمعة عاشر 

 .(3)جمادػ اآلخرة مف سنة تسع كخمسيف كسبعمائة ىبللية ىجرية"
                                                           

 (.336/ 5( ينظر: ابف كثير، تفسيره )ج(1
 (.66/ 1( الزيمعي، تخريج أحاديث الكشاؼ )ج(2
 .طبعة دار طيبة(، 1/18)ج، ابف كثيرتفسير مقدمة تحقيق ، سامي سبلمة( ينظر: (3
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 ثالثاا: مطبوعاتو
يرة، كىذا يدؿ عمى قيمة الكتاب كمكانتو، لكف أكتفي بأىـ طبع ىذا التفسير بطبعات كث         

 كىي: ،تمؾ الطبعات
مجمدات، ك أشير إلى أنو كقع لو في الطبعة  8طبعة سامي السبلمة عف دار طيبة في  .1

، كتعد مف 1420أغبلط عديدة، كقاـ بتعديميا كطبعيا طبعة ثانية عاـ  1418األكلى عاـ 
 أجكد الطبعات.

، كلعمو اعتمد عمى طبعة الشعب طبعة البنا عف دا .2     كما ذكر ذلؾ الشيخ -ر ابف حـز
–1420كالمأخذ نفسو عمى طبعة السبلمة تكرر معو، سنة النشر:  -عبد الكريـ الخضير

 .2064، عدد الصفحات: 1، رقـ الطبعة: 1، عدد المجمدات: 2000
دمحم حسيف شمس  بيركت، المحقق: –طبعة دار الكتب العممية، منشكرات دمحم عمي بيضكف  .3

 ىػ1419 -الديف، الطبعة: األكلى 
طبعة مؤسسة الرسالة بتحقيق شعيب األرناؤكط، كالمعركؼ عف مؤسسة الرسالة الجكدة في  .4

 غالب ما تحققو ك تطبعو.
طبعة دار ابف الجكزؼ بتحقيق حكمت بشير ياسيف، اختصر فييا المحقق أحكاـ أبي  .5

ثـ تمـ تخريج باقي األحاديث  -بالمجمد األكؿكىذا خاص -إسحاؽ الحكيني عمى األحاديث 
 مجمدات. 7كاآلثار، كىي في 

، لمجمكعة مف المحققيف،  مجمداً  15مكتبة أكالد الشيخ لمتراث في  -طبعة مؤسسة قرطبة  .6
 .(1)، كتعد مف الطبعات الجيدة2000، عدد الصفحات: 2000 – 1421سنة النشر: 

 
  

                                                           

 ثير.مكقع المكتبة الكقفية، الكتب المصكرة لتفسير ابف ك ( ينظر:(1
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 المطمب الثاني
 لتفسير ابف كثيرالمكانة العممية 

 أولا: أىمية الكتاب
إف عمـ التفسير ىك أحد عمكـ القرآف الكريـ التي تعد أىـ العمكـ الشرعية عمى اإلطبلؽ؛ 
، كىك مف العمكـ الضركرية الذؼ يحتاجو كل مسمـ؛ ألف  ألف شرؼ العمـ مف شرؼ المعمـك

عامة األكلي لمعقيدة اإلسبلمية،  كالركيزة المتينة لبناء اإلسبلـ، كالمنبع القرآف الكريـ ىك الدِّ
 الصافي لؤلخبلؽ، كالمصدر الرئيس لمعبادات.

فتفسير ابف كثير ُيَعد مف أشير الكتب اإلسبلمية المختصة بعمـ تفسير القرآف الكريـ، 
كخاصًة التفسير بالمأثكر أك تفسير القرآف بالقرآف، كيضعو البعض بعد تفسير الطبرؼ في 

و آخركف عميو، فذاع صيت ىذا الكتاب بيف أىل العمـ، كتداكلتو األيدؼ كصار المنزلة، كيفضم
مما ال غًنى عنو لمشتغل بالتفسير، فقد اكتسب ىذه الشيرَة كىذه المكانة؛ لبراعتو في التأليف، 
فقد فتح هللا عميو فيما يمـز في التفسير مف عمـك المغة كالمعاني كالفقو كاالستنباط كاألدلة كاآلثار، 
التي تغني عف كثير مف كتب التفسير، إضافة إلى سيكلة العبارة كسبلسة األفكار كترتيبيا 
الحسف، كمما يدلل عمى ذلؾ شيادة العمماء المتأخريف ليذا الكتاب، الذؼ يدؿ عمى سعة عمـ 

 الحافع ، كعظيـ فائدة كتابو، فمف ذلؾ:
 .(1)مى نمطو مثمو"التفسير الذؼ لـ يؤلف ع -أؼ ابف كثير-قكؿ السيكطي: "كلو 

كقاؿ دمحم بف عمي الشككاني: "كلو التفسير المشيكر، كىك في مجمدات، كقد جمع 
فأكعى، كنقل المذاىب كاألخبار كاآلثار، كتكمـ بأحسف الكبلـ كأنفسو، كىك مف أحسف التفاسير 

 .(2)إف لـ يكف أحسنيا"
سانيد مخرجييا مع الكبلـ قاؿ دمحم بف جعفر الكتاني: "إنو مشحكف باألحاديث كاآلثار بأك 

 .(3)عمييا صحًة كضعفًا"
قاؿ أحمد دمحم شاكر: "كبعد فإف تفسير الحافع ابف كثير أحسف التفاسير التي رأينا، ك 

 .(4)كأجكدىا كأدقيا بعد تفسير إماـ المفسريف أبي جعفر الطبرؼ"

                                                           

 (.534)ص( السيكطي، طبقات الحفاظ، (1
 (.1/103( الشككاني، البدر الطالع بمحاسف مف بعد القرف السابع، )ج(2
 (.195)ص( الكتاني، الرسالة المستطرفة، (3
 (.1/9( أحمد شاكر، عمدة التفاسير مف الحافع ابف كثير، )ج(4
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ختصار كمما يدلل عمى مكانة ىذا الكتاب كأىميتو عككؼ العمماء عمى العمل عميو باال
 :فمف أشير مختصرات تفسير ابف كثيركاالقتباس منو، 

 شاكر. دمحم أحمد لمشيخ كثير: ابف الحافع عف التفسير عمدة .1
  الرفاعي. نسيب دمحم لمشيخ كثير: ابف تفسير الختصار القدير العمي تيسير .2
 النجدؼ. الحمكد دمحم لمشيخ كثير: ابف تفسير تيذيب في التحرير حسف .3
 العمماء. مف لجماعة كثير: ابف تفسير اختصار في اليسير .4
 .(1)دمحم عمي الصابكنيمشيخ ل :مختصر تفسير ابف كثير .5

 ثانياا: مزايا الكتاب.
يعمـ رسكخو في العمـ،  -رحمو هللا-إف الناظر في تفسير ىذا اإلماـ الحافع ابف كثير 

كتب التفسير، التي يندر فامتاز ىذا التفسير بميزات متعددة، رفعت منزلة ىذا الكتاب مف بيف 
 أف تجتمع ىذه الخصائص كالمزايا جميعًا في كتاب كاحد.

 منيا: ، ذكرىا دمحم عجاج الخطيبتميز بمزايا عديدةفيمكف القكؿ أف تفسير ابف كثير 
يعد ىذا الكتاب مف أشير ما ُصنَِّف في التفسير بالمأثكر، كىك المرجع الثاني في التفسير  .1

 الطبرؼ.بالمأثكر بعد تفسير 
 عتمد تفسير القرآف بالقرآف، مع سرد اآليات المتناسبة في المعنى الكاحد.ا  .2
 سرد األحاديث التي تتعمق باآلية بذكر األسانيد، كيذكر أقكاؿ الصحابة كالتابعيف كتابعييـ. .3
 بياف الحكـ عمى الركايات غالبًا، كحاؿ الركاة جرحًا كتعديبًل. .4
 الترجيح بيف األقكاؿ. .5
 سيمة مكجزة.أف عبارتو  .6
 اىتمامو بالمغة كعمكميا . .7
 اىتمامو باألسانيد كنقدىا. .8
 ذكر القراءات كأسباب النزكؿ . .9

 التنبيو عمى منكرات اإلسرائيميات. .10
 .(2)ككنو تفسيرًا عمى منيج أىل السنة كالجماعة .11

                                                           

الدعكية، مدكنة بعنكاف: تجميع لمختصرات تفسير ( ينظر: الحاسب اآللي، المكتبة الشاممة، كمكقع: الدرر (1
 ـ(.7/8/2017، تـ االطبلع بتاريخ )كثير ابف
 (.137)ص( ينظر: دمحم عجاج الخطيب، لمحات في المكتبة كالبحث كالمصادر، (2
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 ثالثاا: انتقادات العمماء عميو ومالحظاتيـ 
مف بعض المآخذ التي الحظيا  خلُ جاء تفسير ابف كثير ذخيرًة عمميًة، كلكنو لـ يَ 

 العمماء، كمنيا:
فقد حرص ابف كثير عمى ذكر األسانيد كاممة، كما حرص عمى إيراد اإلطالة:  -1

الركايات المتكررة في المكضكع الكاحد، كاالستعانة بالشكاىد المغكية، مما يؤدؼ إلي الممل، 
دقيقة، ال يستفيد منيا إال فئة رعة ة في عرض تفصيبلت كجكانب متفكالتعب، كالسآمة مف اإلطال

 معينة مف العمماء كالباحثيف، كىذا ما دعا العمماء في ىذا العصر إلى اختصار ىذا التفسير.
يًا ألمر اإلسرائيميات كخطره، كتعرض ليا في كاف ابف كثير متنبِّ  :(1)اإلسرائيميات -2

مقدمة كتابو، كمع ذلؾ فقد أكردىا في كتابو لبلستئناس بيا بحجة "االستشياد، ال ِلبِلعتضاد "، 
كقد نبو في معظـ األحياف عميو، كيذكر الركاية، ثـ يصرح بأنيا إسرائيمية، كقد بيَّف بطبلنيا، 

 يتنبو إلي ككنيا إسرائيمية، كقد َتعَمق بذىنو؛ كلذلؾ كلكف القارغ العادؼ سكؼ يقرؤىا، كقد ال
 .(2)حرص القائمكف عمى اختصار ىذا التفسير إلى شطبيا كمياً 

    :البقرة سكرة مف بعدىا كما (67) اآلية في تعالى لقكلو تفسيره كمف أمثمة ذلؾ: عند
 عف غريبة طكيمة قصة لنا يقص نراه القصة، آخر إلى ..{... ۀ   ۀ   ہ   ہ   ہ   ہھ     }

 الناس َأَبرِّ  مف كاف إسرائيل بنى مف رجل عند ليا كجكدىـ كعف المخصكصة، لمبقرة طمبيـ
 كمو ىذا مف يفرغ أف بعد ثـ الَسَمف، عمماء بعض عف ذلؾ مف قيل ما كل كيركؼ  إلخ،.. بأبيو
 كالظاىر اختبلؼ، فييا كغيرىـ، كالسدػّ  العالية كأبى عبيدة عف السياقات كىذه: "نصو ما يقكؿ
 ال فميذا ُتَكذَّب، كال ُتَصدَّؽ ال كلكف نقميا، يجكز مما كىى إسرائيل، بنى كتب مف مأخكذة أنيا

 .(3)"أعمـ كهللا عندنا، الحق كافق ما إال عمييا ُيعتمد
  

                                                           

( اإلسرائيميات: ىي األخبار المنقكلة عف أىل الكتاب الذيف أسممكا، مثل: كعب األحبار ككىب بف ُمنبِّو. (1
 ((.97 )صينظر: عماد عبد السميع، التيسير في أصكؿ كاتجاىات التفسير )

 (.222ص( ينظر: الزحيمي، ابف كثير الدمشقي، )(2
 (.193ك 192/ 1( ينظر: ابف كثير، تفسيره )ج(3
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 المطمب الثالث
 منيجية ابف كثير العامة في تفسيره

كتابو أف يذكر اآلية، ثـ يذكر معناىا كانت الطريقة التي اتبعيا الحافع ابف كثير في 
العاـ، ثـ يكرد تفسيرىا مف القرآف أك مف السنة أك مف أقكاؿ الصحابة كالتابعيف، كأحيانا يذكر 
كل ما يتعمق باآلية مف قضايا أك أحكاـ، كيحشد لذلؾ األدلة مف الكتاب كالسنة، كيذكر أقكاؿ 

 .(1)المذاىب الفقيية كأدلتيا كالترجيح بينيا
د أباف الحافع ابف كثير عف طريقتو في مقّدمة تفسيره، قاؿ: "فإف قاؿ قائٌل: فما كق

ر القرآُف بالقرآف، فما ُأجمل في  أحسُف طرِؽ الّتفسير؟ فالجكاب: إّف أصّح الّطرِؽ في ذلؾ أف يفسَّ
و، مكاف فإنو قد بسط في مكضع آخر، فإف أعياؾ فعميؾ بالسّنة؛ فإّنيا شارحٌة لمقرآف كمكّضحٌة ل

كحينئذ إذا لـ نجد التفسير في القرآف كال في الّسنة رجعنا في ذلؾ إلى أقكاؿ الّصحابة؛ فإّنيـ 
أدرػ بذلؾ ِلما شاىدكا مف القرائف كاألحكاؿ اّلتي اختّصكا بيا، كلما ليـ مف الفيـ الّتاـ كالعمـ 

فاِء الّراشديف، كاألئمة الّصحيح كالعمل الّصالح، السّيما عمماءىـ ككبراءىـ كاألئّمة األربعة الخم
ذا لـ تجد التفسير في  -رضي ّللّا عنيـ أجمعيف-الميتديف الميدّييف، كعبِد ّللّا بف مسعكد  كا 

القرآف كال في الّسنة كال كجدتو عف الّصحابة فقد رجع كثير مف األئمة في ذلؾ إلى أقكاؿ 
 .(2)الّتابعيف"

 فيمكف إجماؿ منيجو في النقاط اآلتية:
 العاـ لآلية الكريمة. ىسيمة، كبأسمكب مختصر، يكضح المعنتفسير اآلية بعبارة  .1
تفسير اآلية بآية أخرػ إف كجدت، حتي يتبيف المعني، كيظير المراد، كقد يذكر ابف كثير  .2

، ىت المتشابية كالمتماثمة في المعنعدة آيات في تفسير اآلية األكلى، ككأنو يجمع بيف اآليا
 ضكع، فتأتي اآليات المتناسبة في مكاف كاحد.كالمتحدة في المك 

معنى اآلية؛  ىأحيانًا؛ إللقاء الضكء النبكؼ عمركاية األحاديث بأسانيدىا غالبًا، كبغير إسناد  .3
 ألف كظيفة الرسكؿ ملسو هيلع هللا ىلص التبميغ كالبياف.

كصمو مف أقكاؿ تفسير القرآف الكريـ بأقكاؿ الصحابة: يردؼ ابف كثير في تفسير اآلية ما  .4
 الصحابة في تفسير اآلية، حسب المؤىبلت التي يمتمككنيا.

االستئناس بأقكاؿ التابعيف كتابعي التابعيف كمف يمييـ مف عمماء السمف، كخاصة أىل  .5
 القركف األكلى الذيف شيد ليـ النبي ملسو هيلع هللا ىلص بالخيرية، كحممكا الدعكة كاإلسبلـ.

                                                           

 (.8/ 1( ابف كثير، تفسيره، مقدمة التحقيق لسبلمة )ج(1
 ( المرجع السابق، نفس الصفحة.(2
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يات بعض الصحابة كبعض التابعيف كجكد األحاديث كالركايات اإلسرائيميات: نتج عف ركا .6
المأخكذة مف مصادر أىل الكتاب، كالتي تسمى اإلسرائيميات، كمعظميا غير صحيح كغير 
معقكؿ، كأكثرىا غرائب كطرائف، كقد نّكه ابف كثير عمى كجكد ىذه اإلسرائيميات في مقدمة 

 .تفسيره، فقاؿ " تذكر لبلستشياد ال لبلعتضاد "
ككاف ابف كثير ينبو عمى اإلسرائيميات كالمكضكعات في التفسير، تارة يذكرىا، كيعقب عمييا 
بأنيا دخيمة عمى الركاية اإلسبلمية، كيبيف أنيا مف االسرائيميات الباطمة المكذكبة، كتارة ال 

 يذكرىا بل يشير إلييا، كيبيف رأيو فييا.
آيات األحكاـ إلي بياف األحكاـ الشرعية، األحكاـ الفقيية: يتعرض ابف كثير عند تفسير  .7

 كيستطرد في ذكر أقكاؿ العمماء كأدلتيـ، كيخكض في المذاىب كيعرض أدلتيـ.
الشكاىد المغكية كالشعرية: اعتمد ابف كثير عمي المغة العربية في فيـ كبلـ هللا تعالي، ػ  .8

، كشكاىد الشعر فيجب أف يفسر حسب مقتضى األلفاظ، كأساليب المغة، كدالالت العبارات
 التي تدؿ عمي المعني كتكضح المراد.

األعبلـ كالرجاؿ: حرص ابف كثير عمى ذكر األعبلـ الذيف نقمت عنيـ اآلراء؛ ليككف دقيقًا  .9
في نقمو، مع المحافظة عمى األمانة العممية، فجاء تفسيره زاخرًا بأسماء العمماء كأعبلـ 

 الرجاؿ.
اديث متعددة، كركايات كثيرة، كأقكاؿ مختمفة، استقبلؿ الشخصية: عرض ابف كثير ألح .10

ظاىرة، فكاف يبيف ، بل كانت شخصيتو العممية كاضحة بارزة كلكنو لـ يقف عند ىذا الحد
درجة األحاديث، كيثبت صحة أكثره، كيضعف بعض الركايات، كيعدؿ بعض الركاة، كيجرح 

اؿ، كسار عمى ىذا بعضًا آخر؛ ككل ذلؾ لباعو الطكيل في فنكف الحديث كأحكاؿ الرج
 النيج في إيراد األحكاـ الفقيية، كآراء المذاىب فيعمد إلي بياف الراجح منيا.

يعتمد عمي مف سبقو مف  -رحمو هللا-االقتباس مع مراعاة األمانة العممية: كاف ابف كثير  .11
        المفسريف، كينقل عنيـ، كيصرح بذلؾ، كمنيـ إماـ المفسريف ابف جرير الطبرؼ، 

 .(1)-رحميـ هللا–أبي حاتـ، كابف عطية، كأقكاؿ شيخ اإلسبلـ ابف تيمية  كابف
 

  

                                                           

 (.222-213)ص(، كالزحيمي، ابف كثير الدمشقي 175/ 1( ينظر: الذىبي، التفسير كالمفسركف )ج(1
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 مصطمح الغريب: المبحث الثالث
 المطمب األوؿ
 و عند المحدثيفقاتُ تعريف الغريب ومتعمَّ 

 أولا: تعريف الغريب لغة واصطالحاا والعالقة بيف التعريفيف
 تعريف الغريب لغة: -

 منقاسة غير ككممو صحيح، أصل كالباء كالراء "الغيفقاؿ ابف فارس في مادة )غرب(:  
، كقاؿ الحافع (2)قاؿ مرتضى الزبيدؼ: "الغريب ىك الغامض مف الكبلـ"ك  ،(1)لكنيا متجانسة"

محمكد الطحاف: "ىك صفة  الشيخ، كقاؿ (3)ابف رجب: "كأما الحديث الغريب فيك ضد المشيكر"
 .(4)مشبية، بمعنى المنفرد، أك البعيد عف أقاربو"

 تعريفو اصطالحاا: -
سأذكر أكثر التعريفات اشتيارًا كتداكاًل بيف أىل الحديث، كما زاد عمى ذلؾ سأبينو في 

طبلقاتو.  أقساـ الغريب كا 
 .(5)قاؿ أبك عمرك ابف الصبلح: الحديث الذؼ يتفرد بو بعض الركاة يكصف بالغريب

في أؼ مكضع كقع  : "ىك ما يتفرد بركايتو شخص كاحد-رحمو هللا–كقاؿ ابف حجر 
 .(6)التفرد بو مف السند"

كاف  تفرد راٍك كاحٌد في أؼ مكضع مف السند، سكاءٌ  : ىك ماالغريبَ  فيتبيف ما سبق أف
ف زاد عددىـ في بعض الطبقات، فالعبرة باألقمية ال  في أكلو أك في أثنائو أك في آخره، كا 

 باألكثرية.
 العالقة بيف التعريفيف: -

كض؛ ألنو انفرد بركايتو راٍك كاحٌد، كلك في طبقة، فيككف الحديث الغريب فيو غم
مشكككًا في أمره؛ ألنو غير مشيكر كباقي األحاديث التي تعددت طرقيا، كالغريب البعيد عف 

 أقاربو.
                                                           

 (.420/ 4( ابف فارس، مقاييس المغة )ج(1
 (.480/ 3( الُزَبْيدؼ، تاج العركس )ج(2
 (.621/ 2( ابف رجب، شرح عمل الترمذؼ )ج(3
 (.38 )ص( الطحاف، تيسير مصطمح الحديث (4
 (.270 )ص( ابف الصبلح، معرفة أنكاع عمـك الحديث (5
 (.54 )ص( ابف حجر، نزىة النظر في تكضيح نخبة الفكر (6
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ـُ الغريب  ثانياا: أقسا
 : ثـ الغرابة إما أف تككف: -رحمو هللا–قاؿ ابف حجر 

أؼ في المكضع الذؼ يدكر اإلسناد عميو كيرجع، كلك تعددت  في أصل السند: -1
 الطرؽ إليو، كىك طرفو الذؼ فيو الصحابي.

بأف يككف التفرد في أثنائو، كأف يركيو عف الصحابي أكثر مف  :أو ل يكوف كذلؾ -2
 .(1)كاحد، ثـ ينفرد بركايتو عف كاحد منيـ شخص كاحد

ـُ مما سبق أف  في السند إلى: اىكجكدمف حيث  ابة تنقسـالغر  فُيفَي
كىك التفرد الذؼ يككف في أصل السند مف عند الصحابي، كسمي  غرابة مطمقة: -1

بذلؾ؛ ألف السند تابع ألصمو الذؼ مبدؤه الصحابي غالبًا، فإذا غُرب أكلو، فكمو غريب، فكاف 
 مطمقًا.
لصحابي إلى كىي التي تككف في غير أكؿ اإلسناد، أؼ مف بعد ا غرابة نسبية:  -2

اإلسناد، بل ىي بالنسبة لمراكؼ الذؼ  ما قبل المصنِّف، فسمي نسبيًا؛ ألف غرابتو ال تعـ كلَّ 
انفرد باإلسناد، فيككف اإلسناد غريبًا مف ذلؾ الراكؼ إلى آخره، أؼ غريبًا بالنسبة إلى ما قبل ذلؾ 

 الراكؼ.
ية، بل باعتبار آخر، يطمق الغرابة النسبية عمى غير المتعمقة بأصل الركا كبعضيـ

 .(2)كركاية أخرػ، أك غير ذلؾ
؛ ألف الغرابة فييا الغريب النسبيفيناؾ أنكاع مف الغرابة أك التفرد يمكف عدىا ضمف 

نما حصمت الغرابة فييا بالنسبة إلى شيء معيف، كىذه األنكاع ىي:  ليست مطمقة، كا 
 فبلف.تفرد ثقة بركاية الحديث: كقكليـ: لـ يركه ثقة إال  -أ
ف كاف مركيًا  -ب تفرد راٍك معيف عف راٍك معيف: كقكليـ: "تفرد بو فبلف عف فبلف" كا 

 مف كجكه أخرػ عف غيره.
 تفرد أىل بمد أك أىل جية: كقكليـ: "تفرد بو أىل مكة، أك أىل الشاـ". -ج
تفرد أىل بمد، أك جية عف أىل بمد أك جية أخرػ: كقكليـ: "تفرد بو أىل البصرة،  -د

 .(3)ىل المدينة، أك تفرد بو أىل الشاـ، عف أىل الحجاز"عف أ 
 مف حيث الصحة كعدميا إلى: نقسـ الغريبكيمكف أف 

                                                           

 (.203 )ص( ابف حجر، نزىة النظر في تكضيح نخبة الفكر (1
 (.77 )ص( ينظر: عكض هللا، تقريب عمـ الحديث (2
 (.41ك40 )ص( الطحاف، تيسير مصطمح الحديث (3
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 كاألفراد المخرجة في الصحيح. غريٍب صحيح: -1
كذلؾ ىك الغالب عمى الغريب، أؼ الذؼ ينفرد بو الركاة  غريٍب غير صحيح: -2

ب، فإنيا مناكير، كعامتيا عف ئحاديث الغراالضعفاء، قاؿ اإلماـ أحمد: "ال تكتبكا ىذه األ
 .(1)الضعفاء"

 أيضا مف كجو آخر إلى: وينقسـ الغريب
سناداا: -1   كىك الحديث الذؼ تفرد بركاية متنو راٍك كاحٌد. غريٍب متناا وا 
كالحديث الذؼ متنو معركؼ، مركؼ عف جماعة مف  غريٍب إسناداا ل متناا:  -2 

الصحابة، إذا تفرد بعضيـ بركايتو عف صحابي آخر كاف غريبًا مف ذلؾ الكجو مع أف متنو 
غير غريب، كمف ذلؾ غرائب الشيكخ في أسانيد المتكف الصحيحة، كىذا الذؼ يقكؿ فيو 

 .(2)الترمذؼ: "غريب مف ىذا الكجو "
كؿ معركؼ كىك التفرد في أؼ طبقة مف طبقات السند، أما كبياف ذلؾ: أف القسـ األ

، كىذا الشاىد كقع -أؼ مجيئو عف صحابي آخر–القسـ اآلخر فيك كجكد شاىد لحديث ما 
 التفرد في إسناده، لكف بالنسبة لممتف فيك مشيكٌر؛ لتعدد طرقو مف شاىد آخر.

 ثالثاا: حكـ الغريب
    نو الضعيف، فبل عبرة فيو بالصحة الحديث الغريب منو الصحيح كمنو الحسف كم

 أك الضعف، إذا اعتبرنا أنو مبني عمى عدد الركاة في الطبقات.
 كقد قاؿ الحافع العراقي في ألفيتو: 

 .(3)ب مطمقاا أو إسناداا فقدغرُ منو الصحيح والضعيف ثـ قد ... يَ 
الحديث فيمكف أف تعرؼ صحيح الحديث الغريب مف سقيمو، مف خبلؿ تطبيق قكاعد 

الصحيح كىي: اتصاؿ السند، كعدالة الركاة، كضبط الركاة، كالخمك مف الشذكذ، كالخمك مف 
 العمة.

لكف عمى الدارس لمحديث الغريب أف يتنبو إلى خمكه مف أؼ عمة، كزيادة ألفاظ في 
المتف مف بعض الثقات كىك ما يسمى بزيادة الثقة، أك إدراٍج في السند أك تغيير لو، فيذه عمل 

 خفيٌة تقدح في صحة الحديث.
ْكا الغريب بالشاذ، ككاف ليـ حكـٌ مغايٌر عف المتأخريف، فقد لكفَّ العمماء المتقدميف سمَّ 

                                                           

 (.271ك270)ص( ينظر: ابف الصبلح، معرفة أنكاع عمـك الحديث، (1
 (.271)ص، المرجع السابق( (2
 .751رقـ البيت  (،160)ص ( العراقي، ألفيتو،(3
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: "الذؼ عميو حفاظ الحديث أف الشاذ ما ليس لو إال كما عند ابف رجب (1)قاؿ أبك يعمى الخميمي
غير ثقة فمتركؾ، ال يقبل، كما إسناد كاحد يشذ بذلؾ شيخ ثقة كاف، أك غير ثقة، فما كاف عف 

 .(2)كاف عف ثقة يتكقف فيو، كال يحتج بو"
حيث قاؿ: ليس الشاذ مف الحديث أف يركؼ الثقة )مف  ؛كقد خالف الشافعي ذلؾ

 .(3)الحديث( ما ال يركؼ غيره، إنما الشاذ أف يركؼ الثقة حديثًا يخالف الناس
 لحكـ، فيقبل تفرد الثقة.ككأنو يعارض تعريف الشاذ بذلؾ، فبالتالي يعارض ا

كيؤيد ذلؾ قكؿ ابف رجب بأف الثقة إذا أمعف في مكافقة الثقات في حديثيـ، ثـ تفرد 
 .(4)عنيـ بحديث ُقِبل ما تفرد بو
 رابعاا: إطالقات الغريب.

إذا ذكر مصطمح الغريب فإنو يذكر اإلماـ الترمذؼ، لكثرة استعمالو ليذا المصطمح في 
 يذا المصطمح؟سننو، لكف ماذا يعني ب
 عمى معاٍف: الغريب يطمق عند الترمذيقاؿ ابف رجب: 
 أف ال يركػ الحديث في أصمو إال مف كجو كاحد. المعنى األوؿ:
أف يككف الحديث في نفسو مشيكرًا، لكف يزيد بعض الركاة في متنو  والمعنى الثاني:

 زيادة تستغرب.
نما يستغرب لحاؿ إسناد مف  والمعنى الثالث: أف يركػ الحديث مف أكجو كثيرة، كا 

 .(5)أسانيده
أف مفيـك الغريب لو عبلقة كطيدة بعمـ العمل، فيطمق كيراد بو زيادة  يتبيف مما سبق:

لمعنى المعركؼ أال كىك تفرد راٍك في أؼ إلى اتغراب مف أحد أسانيده، باإلضافة الثقة، أك االس
 طبقة مف اإلسناد.

   لؾ أردت أف أدرس الركايات الغريبة في تفسير ابف كثير؛ ألتفحص مراد الحافع لذ
جديدًة غيَر  مف ىذا اإلطبلؽ؟ فمعل لو معانيَ  ابف كثير منيا، كما ىي المعاني التي يقصدىا

ـُ الترمذؼ، مع العمـ أف اإلماـ ابف كثير مف المحدثيف المشاىير.  التي أرادىا اإلما
                                                           

ىك خميل بف عبد هللا بف أحمد بف إبراىيـ ابف الخميل القزكيني، قاض، مف حفاظ  أبو يعمى الخميمي:( (1
 ((.2/319ىػ. )ينظر: الزركمي، األعبلـ )ج446 سنة كفيالحديث، العارفيف برجالو، ت

 (.658/ 2( ابف رجب، شرح عمل الترمذؼ )ج(2
 ( المرجع السابق، نفس الصفحة، كلـ أعثر عمى كبلـ الشافعي في كتابو الرسالة أك غيره مف الكتب األخرػ.(3
 ( المرجع نفسو.(4
 (.207/ 1( ينظر: ابف رجب، شرح عمل الترمذؼ، )ج(5



  36 

 

 فات في الغريبخامساا: أشير المصن
، -ركاياتو ضمف مباحث الكتاب كجكدأؼ مكاف –أبدأ أكاًل بذكر مظافِّ الحديث الغريب 

ثـ أذكر أىـ المصنفات المستقمة، حيث إف معرفة ىذه الكتب تفيد الدارس لمغريب في حاؿ 
 البحث عف حديث غريب أك التأكد منو، أك ألغراض أخرػ.

 مظافِّ الحديث الغريب:فمف 
 . الترمذؼسنف  -أ
 مسند البزار. -ب
 المعجـ األكسط، لمطبراني. -ج
 فيو: أشير المصنفاتكأما عف 
  غرائب مالؾ، لمدارقطني.  -أ
 .األفراد، لمدارقطني أيضاً  -ب
 .(1)السنف التي تفرَّد بكل ُسنَّة منيا أىُل بمدة، ألبي داكد السجستاني -ج

 
  

                                                           

 (.41)ص( ينظر: الطحاف، تيسير مصطمح الحديث، (1
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 األخرى المطمب الثاني: الغريب، وعالقتو بالمصطمحات 
 )الفرد، الشاذ، المنكر، زيادة الثقة(

 أولا: الفرد
      بينيما، لكف الحافع  بعضيـيطمق كثير مف العمماء الفرد عمى الغريب، كغاير 

 ابف حجر ساكػ بينيما، ككضح رأؼ المفرِّقيف بينيما إذ قاؿ: 
بينيما مف حيث "الغريب كالفرد مترادفاف لغًة كاصطبلحًا، إال أف أىل االصطبلح غايركا 

كثرة االستعماؿ كقمتو، فالفرد أكثر ما يطمقكنو عمى الفرد المطمق، كالغريب أكثر ما يطمقكنو 
عمى الفرد النسبي، كىذا مف حيث إطبلؽ االسـ عمييما، كأما مف حيث استعماليـ الفعل المشتق 

 .(1)فبل يفرقكف، فيقكلكف في المطمق كالنسبي تفرد بو فبلف، أك أغرب بو فبلف"
 ثانياا: الشاذ

لقد ساكػ العمماء المتقدمكف بيف الشاذ كالغريب، فأطمقكا عمى انفراد الركاية بالشذكذ، فقد 
قاؿ أبك يعمى الخميمي: "الذؼ عميو حفاظ الحديث أف الشاذ ما ليس لو إال إسناد كاحد، يشذ بذلؾ 

الذؼ ينفرد بو ثقة، مف شيخ، ثقة كاف، أك غير ثقة"، ككذلؾ ذكر الحاكـ، أف الشاذ ىك الحديث 
 .(2)الثقات، كليس لو أصل متاِبع لذلؾ الثقة، كلـ يكقف لو عمى عمة

فذكركا الشاذ كعرفكه بتعريف الغريب، إذف: فالشاذ عند المتقدميف ىك الغريب عند 
 .(3")المتأخريف، فبحسب تعريفات المتقدميف: "ُجعل الشاذ مطمَق التفرد ال مع اعتبار المخالفة

الشاذ عند المتأخريف كبعض المتقدميف فيك مخالفة الراكؼ لمف ىك أكثق منو، كأما 
فعرفو الشافعي كجماعة مف عمماء الحجاز بأنو: "ما ركػ الثقة مخالفًا ركاية الناس، ال أف يركؼ 

الشاذ لغًة: المنفرد، كاصطبلًحا: ما يخالف فيو الراكؼ "، كقاؿ ابف حجر: (4)ما ال يركؼ غيره"
 .(5)"ح منومف ىك أرج

فالشاذ يشترؾ مع الغريب في التعريف المغكؼ، كيرادفو اصطبلحًا عند أغمب المتقدميف 
بمعنى التفرد، كأما عند المتأخريف فإف الغريب يدخل في الشاذ الذؼ بمعنى المخالفة، فقد قاؿ 

ا ىك ابف رجب الحنبمي: "كمف جممة الغرائب المنكرة األحاديث الشاذة المطرحة، كىي نكعاف: م

                                                           

 (.66)ص( ابف حجر، نزىة النظر في تكضيح نخبة الفكر، (1
 (.658/ 2( ينظر: ابف رجب، شرح عمل الترمذؼ، )ج(2
 (.267/ 1( السيكطي، تدريب الراكؼ في شرح تقريب النكاكؼ )ج(3
 (.40)ص( النككؼ، التقريب كالتيسير، (4
 (.70)ص، لنظرنزىة ا( ابف حجر، (5
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 .(1)شاذ االسناد، كما ىك شاذ المتف"
فالشاذ بمعنى الغريب حيف إرادة التفرد، كالغريب بمعنى الشاذ إذا قصد بالغريب 

 المخالفة، فمفيكـ الشذكذ مرتبط ارتباطًا كثيقًا مع الغرابة.
 ثالثاا: المنكر

، حيث (2)الَبرِديِجيّ مصطمح )المنكر( عمى التفرد، كما ذىب إليو الحافع  بعضيـُيطِمق 
عرؼ المنكر بأنو: "الفرد الذؼ ال يعرؼ متنو مف غير ركايتو، ال مف الكجو الذؼ ركاه منو كال 
طبلؽ الحكـ عمى التفرد بالرد أك النكارة أك الشذكذ مكجكد في كبلـ كثير مف أىل  مف غيره، كا 

 .(3)الحديث"
حمد، فإنو يصف بعض ما تفرد : "ما أطمقو البرديجي مكجكد في كبلـ أ(4)قاؿ البقاعي

 .(5)بو بعض الثقات بالمنكر، كيحكـ عمى بعض رجاؿ الصحيحيف أف ليـ مناكير"
 لكفَّ المنكَر لو إطبلقاف: األكؿ : مخالفة الضعيف لمثقة، كالثاني: تفرد الضعيف.

كالمنكر: اسـ لما خالف فيو الضعيف، أؼ الذؼ ينجبر إذا تكبع، أك تفرد "قاؿ البقاعي: 
 .(6)"األضعف، أؼ: الذؼ ال ينجبر كىُيو بمتابعة مثموبو 

 رابعاا: زيادة الثقة
زيادة الثقة: "ىي ما يتفرد بو الثقة في ركاية الحديث مف لفظة أك جممة في السند أك 

 .(7)المتف"
كقد عرض ابف رجب زيادة الثقة ضمف مباحث الغريب عند الترمذؼ؛ كذلؾ أف الغريب 

معاٍف، منيا: أف يككف الحديث في نفسو مشيكرًا، لكف يزيد بعض الركاة يطَمق عند الترمذؼ عمى 
                                                           

 (.624/ 2( ينظر: ابف رجب الحنبمي، مرجع سبق ذكره، )ج(1
: أحمد بف ىاركف بف ركح، أبك بكر البرديجي: مف ثقات رجاؿ الحديث. أصمو مف برديج بأقصى الَبْرِديجي( (2

ة ىػ،  لو كتب، منيا: األسماء المفردة في أسماء بعض الصحاب301أذربيجاف. سكف بغداد، كتكفي بيا سنة 
 ((.265ك264/ 1كالتابعيف كأصحاب الحديث كببلدىـ كمف ركػ عنيـ. )الزركشي، األعبلـ، )ج

 (.179/ 1( ابف المقف، المقنع في عمـك الحديث )ج(3
بف عمي بف أبي بكر البقاعي،  -بضـ الراء كتخفيف الباء  -إبراىيـ بف عمر بف حسف الرباط  البقاعي:( (4

أبك الحسف برىاف الديف: مؤرخ أديب. أصمو مف البقاع في سكرية، كسكف دمشق كرحل إلى بيت المقدس 
في أربع مجمدات، ىػ، مف كتبو: )جعنكاف الزماف في تراجـ الشيكخ كاألقراف( 885كالقاىرة، كتكفي بدمشق سنة 

 ((.56/ 1ك)نظـ الدرر في تناسب اآليات كالسكر( في سبع مجمدات. )ينظر: الزركمي، األعبلـ، )ج
 (.467/ 1( البقاعي، النكت الكفية بما في شرح األلفية، )ج(5
 ( المرجع السابق، نفس الصفحة.(6
 (.423)ص( نكر الديف عتر، منيج النقد في عمـك الحديث، (7
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 .(1)في متنو زيادة تستغرب، كالغريب بيذا المعنى ىك ما يسمى بزيادة الثقة في المتف
فزيادة الثقة تدخل في الغريب مف حيث تفرد الثقة ببعض األلفاظ، لكف ىذا عند الترمذؼ 

الغريب؛ حيث يشتركاف في المعنى المغكؼ أال كىك ، حيث جعمو ضمف -رحمو هللا تعالى–
 التفرد.

كبعد ذكر مصطمح الغريب كتعريفاتو، تبيف أف مدلكَلو كاسٌع، كلو إطبلقاٌت عدٌة، فربما 
قصد اإلماـ ابف كثير بعَضيا أك قصدىا كمَّيا، أك ربما زاد عمى المدلكالت التي ذكرتيا، فيذا ما 

 .-بإذف هللا تعالى-مدراسة بعد ىذا المبحث سيتـ بيانو في الجانب التطبيقي ل
 

  

                                                           

 (.207/ 1بف رجب، شرح عمل الترمذؼ )ج( ينظر: ا(1
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 الفصُل الثاني
ـَ عمييا  دراسُة األحاديِث التي حك
 ابُف كثيٍر بالغرابِة في تفسيرِه
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 الغرابة المتعمقة باإلسناد: المبحث األوؿ
 المطمب األوؿ

  مفردةا دوف تعميلٍ  اإلسناد غرابةالحكـ ب
ِ ْبُف -هللارحمو –ر ( قاؿ ابف كثي1)  َثَنا َعْبُد ّللاَّ َثَنا َأِبي، َحدَّ ـٍ: َحدَّ : َقاَؿ اْبُف َأِبي َحاِت

ـُ ْبُف َجْعَفِر ْبِف َمْحُمكِد ْبِف َسمَ  َثَنا ِإْسَحاُؽ ْبُف ِإْدِريَس، َأْخَبَرِني ِإْبَراِىي ، َحدَّ َمَة ُمَحمٍَّد اْلُمْسَنِدؼُّ
، أخبرني جعفر بف محمكد، عف  ، َقاَلْت:  (1)مةيْ كَ جدتو نُ اأْلَْنَصاِرؼُّ ـَ َصمَّْيُت الظ ْيَر َأِو ِبْنِت َأْسَم

َـّ َجاَءَنا َمْف ُيْخِبُرَنا  َبِني َحاِرَثَة، َفاْسَتْقَبْمَنا َمْسِجَد ِإيِمَياءَ   اْلَعْصَر ِفي َمْسِجِد  َفَصمَّْيَنا َسْجَدَتْيِف ُث
َساُء َمَكاَف الرَِّجاِؿ، َوالرَِّجا َؿ النِّ ، َفَتَحوَّ ـَ َساِء، َأفَّ رسوؿ للا ملسو هيلع هللا ىلص قد اْسَتْقَبَل اْلَبْيَت اْلَحَرا ُؿ َمَكاَف النِّ

ْجَدَتْيِف اْلَباِقَيَتْيِف َونَ  َثِني ِرَجاٌؿ ِمْف َبِني َفَصمَّْيَنا السَّ ـُ: َفَحدَّ ، َقاَؿ ِإْبَراِىي ـَ ْحُف ُمْسَتْقِبُموَف اْلَبْيَت اْلَحَرا
َىَذا َحِديٌث َغِريٌب مف  ِحيَف َبَمَغُو َذِلَؾ َقاَؿ: "ُأوَلِئَؾ َقْوـٌ آَمُنوا ِباْلَغْيِب"، ملسو هيلع هللا ىلصَرُسوَؿ َّللاَِّ   َحاِرَثَة َأفَّ 
 .(2)ىذا الكجو

 أولا: تخريج الحديث
،       (4)بمثمو، مف طريق عبد هللا الُمْسَندّؼ، كأخرجو الطبراني (3)أخرجو ابف أبي حاتـ

َقطي، كأخرجو أبك نعيـ(5)كأبك نعيـ كذلؾ بنحكه،  (6)، كبلىما بنحكه مف طريق رجاء بف دمحم السَّ
َقطي، كدمحم      مف طريق دمحم بف سناف القزاز ، ثبلثتيـ )عبد هللا الُمْسَندّؼ، كرجاء بف دمحم السَّ

 بف سناف القزاز( عف إسحاؽ بف إدريس بو، مرفكعًا.ا
 ثانياا: دراسة رجاؿ السند

 إسحاؽ بف إدريس:  -
 .(7)ذىب أكثر النقاد إلى تركو

 متركؾ. الخالصة:
                                                           

(، رقـ الترجمة 59/ 8. )ينظر: ابف حجر، اإلصابة في تمييز الصحابة )ج-بالتاء-( كيجكز: ُتَكْيمة أك َتْكلة (1
10964.) 

 (.78/ 1( ابف كثير، تفسيره، )ج(2
 .73(، رقـ الحديث1/7( ابف أبي حاتـ الرازؼ، تفسيره، )ج(3
 .82(، رقـ الحديث25/43الكبير، )ج( الطبراني، المعجـ (4
 .7864(، رقـ الحديث6/3457( أبك نعيـ، معرفة الصحابة، )ج(5
 ( المرجع السابق، الصفحة نفسيا.(6
، كالذىبي، تاريخ اإلسبلـ 729(، رقـ الترجمة 213/ 2( ينظر: ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديل )ج(7
 (.99/ 1(، كابف الجكزؼ، الضعفاء كالمتركككف، )ج5/27)ج
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 الحكـ عمى إسناد الحديثثالثاا: 
الحديث ضعيف جدًا؛ بسبب إسحاؽ بف إدريس، فإنو اتيـ بالكضع، فيترؾ حديثو، كقد 

قاؿ األلباني: ك  ،(1)"قاؿ الييثمي: "كفيو إسحاؽ بف إدريس األسكارؼ، كىك ضعيف متركؾ
 .(2)"مكضكع"

 رابعاا: سبب حكـ ابف كثير عميو بالغرابة
تفرد إسناده، حيث إف الغرابة مطمقة؛ ألنيا في إلى لضعف اإلسناد الشديد، إضافة 

 أصل السند.
 خامساا: خالصة دراسة الحديث

إسناد الحديث ضعيف جدًا؛ لتفرد المتركؾ بالحديث، كحكـ ابف كثير عميو بالغرابة؛ ليذا 
 السبب، كهللا أعمـ.

 
َثَنا 2)  ـِ الطََّبَراِنيُّ ِفي ُمْعَجِمِو اْلَكِبيِر: َحدَّ ـُ َأُبك اْلَقاِس َما ( قاؿ اإلماـ ابف كثير: َقاَؿ اإْلِ

َثنَ  ـُ ْبُف َعمَّاٍر، َحدَّ َثَنا ِىَشا َمْشِقيُّ َكاْلَحَسُف ْبُف عمي الَمْعَمرؼ، َقااَل: َحدَّ ا َعِميُّ َأْحَمُد ْبُف اْلُمَعمَّى الدِّ
ِ ْبُف ُسمَ ا ، َعْف ُجْنُدِب ْبِف َعْبِد ّللاَّ َثَنا اأْلَْعَمُش، َعْف َأِبي َتِميَمَة اْلُيَجْيِميِّ ، َحدَّ ، َقاَؿ: ْيَماَف اْلَكْمِبيُّ

ـُ النَّاَس اْلَخْيَر َوَل َيْعَمُل ِبِو، َكَمَثِل َقاَؿ َرُسكُؿ ّللاَِّ ملسو هيلع هللا ىلص:  ـِ الَِّذي ُيَعمِّ َراِج ُيِضيُء "َمَثُل اْلَعاِل السِّ
 .(3)َىَذا َحِديٌث َغِريٌب ِمْف َىَذا اْلَكْجوِ  ِلمنَّاِس َوَيْحِرُؽ َنْفَسُو"،
 أولا: تخريج الحديث

، كبلىما بمثمو، مف طريق أبي تميمة (5)، كالخطيب البغدادؼ(4)أخرجو الطبراني
     ، ثبلثتيـ (8)صبياني، كأبك الشيخ األ(7)، كالطبراني(6)الُيَجْيِمّي، كأخرجو أحمد في الزىد

        بنحكه كالطبراني بزيادة، مف طريق صفكاف بف ُمحِرز، كبلىما )أبك تميمة اليجيمي كصفكاف 
 مرفكعًا. بف محرز( عف جندب بف عبد هللا ا

                                                           

 .1978(، رقـ الحديث 14/ 2( الييثمي، مجمع الزكائد كمنبع الفكائد )ج(1
 (.346/ 12( األلباني، سمسمة األحاديث الضعيفة كالمكضكعة كأثرىا السيئ في األمة، )ج(2
 (.153/ 1( ابف كثير،  تفسيره، )ج(3
 .1681رقـ الحديث (، 2/165( الطبراني، المعجـ الكبير، )ج(4
 .70رقـ الحديث ، 49( الخطيب البغدادؼ، اقتضاء العمـ العمل، ص(5
 .1018،ح150( أحمد بف حنبل، الزىد، ص(6
 .1685(، رقـ الحديث2/167( الطبراني، المعجـ الكبير )ج(7
 .276رقـ الحديث 324( أبك الشيخ األصبياني، األمثاؿ في الحديث النبكؼ، ص(8
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 .(مكقكفاً )عف جندب، قكَلو،  بف محرز ، مف طريق صفكاف(1)شيبةكأخرجو ابف أبي 
 ثانياا: دراسة رجاؿ السند

 ىشاـ بف عمار: -1
، كنقل        (2)سأؿ الجنيُد يحيى بَف معيف عف ىشاـ بف عمار الدمشقي، فقاؿ: "ثقة"

، (4)، كقاؿ اإلماـ أحمد عنو: "طياش خفيف"(3)أبك حاتـ، عف يحيى بف َمِعيف قكلو: "َكْيس كيس"
كمما دفع إليو ، كقاؿ أبك حاتـ: "ىشاـ بف عمار لما كبر تغير، ك (5)كقاؿ النسائي: "ال بأس بو"

، كقاؿ (6)قرأه ككمما ُلقِّف تمقف، ككاف قديمًا أصح، كاف يقرأ مف كتابو"، كقاؿ مرة: "صدكؽ"
، (9)، كذكره ابف حباف في الثقات(8)، كقاؿ العجمي: "صدكؽ"(7)الدارقطني: "صدكؽ، كبير المحل"

"ما أعدتُّ خطبًة منذ كقاؿ عبداف الجكاليقي: "ما كاف في الدنيا مثمو"، كُحِكَي عنو أنو قاؿ: 
 ،، قاؿ ابف حجر: "صدكؽ مقرغ (11)، قاؿ الذىبي: "صدكؽ مكثر، لو ما ينكر"(10)عشريف سنة"

 .(13)، كقد ُذكر في عداد المختمطيف(12)فحديثو القديـ أصح" ؛كبر فصار يتمقف
 : صدكؽ، تغير آخر حياتو.الخالصة

 عمي بف سميماف الكمبي: -2
    ، كذكره (14)بأسًا، صالح الحديث، ليس بالمشيكر" قاؿ أبك حاتـ: "ما أرػ بحديثو 

، كنقل قكاـ السنة األصبياني عف ىشاـ بف عمار قكلو: (15)ابف حباف في الثقات كقاؿ: "يغرب"
                                                           

 .35161رقـ الحديث (، 7/182( ابف أبي شيبة، مصنفو )ج(1
 .(397)ص( ابف الجنيد، سؤاالتو ، (2
 (.67ك66/ 9( ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديل، )ج(3
 .241(، رقـ الترجمة 103 )ص( أحمد بف حنبل، العمل كمعرفة الرجاؿ ركاية المركذؼ كغيره (4
 .113، ترجمة رقـ الترجمة 63( النسائي، تسمية مشايخو، ص(5
 (.67ك66/ 9حاتـ، الجرح كالتعديل، )ج( ينظر: ابف أبي (6
 .507(، رقـ الترجمة 281 )ص( الدارقطني، سؤاالت الحاكـ لو (7
 .1741، ترجمة 459( العجمي، الثقات ، ص(8
 .16176(، ترجمة 233/ 9( ينظر: ابف حباف، الثقات، )ج(9

 (.482/ 1)ج ( ابف كثير، التكميل في الجرح كالتعديل كمعرفة الثقات كالضعفاء كالمجاىيل(10
 (.302/ 4( الذىبي، ميزاف االعتداؿ )ج(11
 .(573ص)( ابف حجر، تقريب التيذيب، (12
 .113(، رقـ الترجمة 364 )ص( ينظر: سبط ابف العجمي، االغتباط بمف رمي مف الركاة باالختبلط (13
 (.189/ 6( ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديل، )ج(14
 (.213/ 7( ابف حباف، الثقات، )ج(15



  44 

 

 .(1)"كىك مف أىل دمشق، ثقة"
 صدكؽ. الخالصة:

 األعمش سميماف بف ِميراف: -3
 ، لكفَّ تدليسو ال(2)يدلس"قاؿ ابف حجر: "ثقة حافع، عارؼ بالقراءات، كرع، لكنو 

، لكنو لـ يرِك عف أبي تميمة اليجيمي كما (3)يضر؛ ألنو مف أصحاب الطبقة الثانية في التدليس
 سيأتي.

 رِسل.ثقة، مُ الخالصة: 
 ثالثاا: الحكـ عمى إسناد الحديث

برتبة صدكؽ عمى األقل، كقد صحح الحديَث  لكجكد ركاةٍ  إسناد الحديث حسف؛ 
نو في مكضع آخر، (4)األلبانيُّ  كقاؿ عنو: "ال يشبو ىذا  ،لكفَّ أبا حاتـ أكرده في عممو ،(5)كحسَّ
، (6)شيئًا، كىك بأبي إسحاؽ أشبو" عف أبي تميمةَ  األعمش؛ ألف األعمش لـ يركِ  حديثَ  الحديثُ 

ككبلـ أبي حاتـ صكاب، لكف عمى كبل الحاليف فدرجة الحكـ لـ تتغير؛ ألف كبل الراكييف 
     )األعمش كأبا إسحاؽ السبيعي( ثقاٌت، كالمتابعة قد َجبرت العمة، كأما عمُة اختبلط ىشاـ 

كأما عف الركاية لكجكد المتابعة القاصرة في صفكاف بف ُمحِرز،  نيا ال تضر؛ار فإبف عمّ ا
؛ حيث ساؽ ابُف حجٍر بعض ركايات الحديث كذكر تضر الكقكفة عمى جندب، فإنيا الم

، كقاؿ األلباني: "الحديث (7)"كسياقو يحتمل الرفع كالكقف"المكقكفة، كلـ يعترض عمييا، ثـ قاؿ: 
 ، كهللا أعمـ.(8)بيذه الطرؽ كالمتابعات صحيح مرفكعًا، كال يضره كقف مف أكقفو"

 كثير عميو بالغرابةرابعاا: سبب حكـ ابف 
لغرابة إسناده، أؼ: تفرده، كلـ ُيرَك الحديُث بإسناٍد آخر، أؼ عف صحابي مختمف، 
فالحديث فرد مطمق؛ لكقكع التفرد في أصل السند، أك لعل ابَف كثير قصد بالغرابة كجكد عمة، 

                                                           

 (.105/ 3قكاـ السنة إسماعيل األصبياني، الترغيب كالترىيب )ج ((1
 (.254 )ص( ابف حجر، تقريب التيذيب (2
 .55(، رقـ الترجمة 33 )ص( ينظر: ابف حجر، طبقات المدلسيف (3
(، كسمسمة األحاديث الصحيحة 1015/ 2( ينظر: األلباني، صحيح الجامع الصغير كزيادتو )ج(4
 .(49 )ص اقتضاء العمـ العمل،(، كتخريج 7/1133)ج
 .2328(، رقـ الحديث585/ 2( ينظر: األلباني، صحيح الترغيب كالترىيب )ج(5
 (.143/ 5( ابف أبي حاتـ، عمل الحديث )ج(6
 (.130/ 13( ابف حجر، فتح البارؼ )ج(7
 (.1135/ 7( األلباني، سمسمة األحاديث الصحيحة )ج(8
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ص ، فما منفردةحيث قاؿ: "ىذا حديث غريب مف ىذا الكجو"، كحسب التخريج كل األكجو  ُخصِّ
ىذا الكجو إال الحتماؿ كجكد العمة فيو، كلعميا التي ذكرىا أبك حاتـ، كىي عدـ ركاية األعمش 

عف أبي تميمة، كىذا مف باب القمب الذؼ  السبيعيُّ  أبك إسحاؽ عف أبي تميمة شيئًا، كرجح أنو
 ربما حصل مف ىشاـ بف عمار بسبب اختبلطو، كهللا أعمـ.

 خامساا: خالصة الدراسة
اد الحديث حسف، كالغرابة فيو كانت كصفًا لمتفرد، أك لكجكد عمة في اإلسناد، كهللا إسن

 أعمـ.
 

َثَنا 3) َثَنا َأُبك اْلَيَماِف، َحدَّ َثَنا َأِبي، َحدَّ ـٍ: َحدَّ ( قاؿ اإلماـ ابف كثير: َكَقْد َقاَؿ اْبُف َأِبي َحاِت
َكِف -َيْعِني اْبَف َعيَّاشٍ -ِإْسَماِعيُل  ، َعْف َعْمِرك ْبِف ُمَياِجٍر، َعْف َأِبيِو، َأفَّ َأْسَماَء ِبْنَت َيِزيَد ْبِف السَّ
ٌة، َفَأْنَزَؿ َّللاَُّ َعزَّ َوَجلَّ َة، َقاَلْت: اأْلَْنَصاِريَّ   ُطمِّْقُت َعَمى َعْيِد َرُسوِؿ َّللاَِّ ملسو هيلع هللا ىلص، ولـ َيُكْف ِلْمُمَطمََّقِة ِعدَّ

ُة ِلمطَّاَلِؽ َيْعِني:حيف طمقت أسماُء العدَة لمطالؽ، فكانت مف ىذا الوجو ِفيَيا ا  ْلِعدَّ
َكَىَذا َحِديٌث َغِريٌب ِمْف َىَذا [، 228]البقرة:  {  ڃ   ڃ   چ   چ   چچ}

 .(1)اْلَكْجوِ 
 أولا: تخريج الحديث

بنحكه،  (3)بنحكه، مف طريق يحيى بف صالح، كمف طريقو البييقي (2)أخرجو أبك داكد
بمثمو، مف طريق أبي اليماف الحكـ بف نافع ، كبلىما )يحيى بف صالح  (4)كأخرجو ابف أبي حاتـ

كأبك اليماف( عف إسماعيل بف عياش عف عمرك بف مياجر عف أبيو عف أسماء بنت يزيد بف 
 السكف مرفكعًا.

 ثانياا: دراسة رجاؿ اإلسناد
 إسماعيل بف عياش: -1

شاميًا كال عراقيًا أحفع مف نقل ابف أبي حاتـ عف يزيد بف ىاركف أنو قاؿ: "ما رأيت 
، كقاؿ أحمد بف حنبل: "في ركايتو عف أىل العراؽ كأىل الحجاز بعض (5)إسماعيل بف عياش"

                                                           

 (.457/ 1( ابف كثير، تفسيره، )ج(1
 .2281(، رقـ الحديث2/285( أبك داكد ، سننو، )ج(2
 .15378(، رقـ الحديث7/680( البييقي، السنف الكبرػ، )ج(3
 .2186(، رقـ الحديث2/414( ابف أبي حاتـ، تفسيره، )ج(4
 (.191/ 2( ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديل، )ج(5
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، كقاؿ أيضًا: "حسف ركايتو عف الشامييف، (1)الشيء، كركايتو عف أىل الشاـ كأنو أثبت كأصح"
بف معيف: "ليس بو ، كقاؿ يحيى (2)مما ركػ عف المدنييف كغيرىـ" كىك فييـ أحسف حاالً 

، كقاؿ أيضًا: "إسماعيل (5)، كقاؿ في أخرػ: "ثقة إذا حدث عف ثقة"(4)، كقاؿ مرة: "ثَقة"(3)بأس"
، كقاؿ أبك حاتـ: "ىك ليف (6)بف عياش ثقة في أىل الشاـ، كأما ما ركػ عف غيرىـ ففيو شيء"ا

إبراىيـ بف مكسى عف  كسئل، (7)"يكتب حديثو، ال أعمـ أحدًا كف عنو إال أبك إسحاؽ الفزارؼ 
إسماعيل بف عياش، كيف ىك في الحديث؟ قاؿ: "حسف الخضاب"، كقاؿ أبك زرعة: "صدكؽ 

، كقاؿ يعقكب: "كتكمـ قكـ في إسماعيل، (8)إال أنو غمط في حديث الحجازييف كالعراقييف"
سماعيل ثقة عدؿ، أعمـ الناس بحديث الشاـ، كال يدفعو دافع، كأكثر ما تكممكا قالكا: يغرب " كا 

، كقاؿ ابف حجر: "صدكؽ (10)، كقاؿ الذىبي: "عالـ الشامييف"(9)عف ثقات المدنييف كالمكييف"
جر بف أبي مسمـ، ا، كقد ركػ إسماعيل عف مي(11)في ركايتو عف أىل بمده مخمط في غيرىـ"

 .(12)كىك شاميّ 
 .مخمط في غيرىـ ،في ركايتو عف الشامييف ىنا صدكؽ الخالصة: 

 مسمـ:مياجر بف أبي  -2
 ، (14)قاؿ الذىبي: ُكثِّقك ، (13)ذكره ابف حباف في الثقات

 
 

                                                           

 ( المرجع السابق، الصفحة نفسيا.(1
 (.223/ 6تاريخ بغداد، )ج ( ينظر: الخطيب البغدادؼ،(2
 (.191/ 2( ينظر: ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديل، )ج(3
 (.411/ 4ركاية الدكرؼ، )ج -( ينظر: ابف معيف، تاريخو (4
 (.80/ 1ركاية ابف محرز، )ج -( ابف معيف، تاريخو (5
 (.224/ 6( الخطيب البغدادؼ، تاريخ بغداد، )ج(6
 (.191/ 2لتعديل، )جينظر: ابف أبي حاتـ، الجرح كا( (7

 المرجع السابق، نفس الصفحة.( ينظر: (8
 (.423/ 2( يعقكب الفسكؼ، المعرفة كالتاريخ، )ج(9

 (.248/ 1( الذىبي، الكاشف، )ج(10
 (.109 )ص( ابف حجر، تقريب التيذيب، (11
 (.548 )ص( ابف حجر، تقريب التيذيب، (12
 .5540(،ح427/ 5( ابف حباف، الثقات، )ج(13
 (.299/ 2الذىبي، الكاشف، )ج( (14
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 .(1)"مقبكؿ"كقاؿ ابف حجر: 
 مقبكؿ. :الخالصة

 كبقية الركاة ثقات، كأبك اليماف ىك الحكـ بف نافع البيراني.
 ثالثاا: الحكـ عمى إسناد الحديث

كلـ يتابعو أحٌد في  إسناده ضعيف؛ بسبب مياجر بف أبي مسمـ فإنو ُمقلّّ في الركاية،
ف إسناده، كعقَّب عمى حكـ ابف كثير بالغرابة، إذ قاؿ: "كالغرابة قد  ىذه الركاية، لكفَّ األلبانيَّ حسَّ

 .(2)تجامع الُحسف؛ بل الصحة"
 رابعاا: سبب حكـ ابف كثير عميو بالغرابة

 ر، كىك مياجر.النفراد إسناده، كخاصة لكجكد راٍك مقلٍّ في الركاية، كلـ يكثقو إماـ معتب
  خامساا: خالصة دراسة الحديث

 إسناده ضعيف؛ لكقكع التفرد مف راٍك مقبكؿ.
 

ِ ْبِف َمْرَكاَف، 4)  َثَنا َىاُركُف ْبُف َعْبِد ّللاَّ ـٍ: أنبأنا َأِبي، َحدَّ ( قاؿ ابف كثير: َقاَؿ اْبُف َأِبي َحاِت
ِ، َعِف اْلَحَسِف البصرؼ، َعْف ِعْمَراَف ْبِف ُحَصْيٍف،  َثَنا اْبُف َأِبي ُفَدْيٍؾ، َعِف اْلَخِميِل ْبِف َعْبِد ّللاَّ َحدَّ

ـِ َسْبُعِماَئِة ملسو هيلع هللا ىلص، َقاَؿ:  َعْف َرُسكِؿ ّللاَِّ  ـَ ِفي َبْيِتِو، َفَمُو ِبُكلِّ ِدْرَى "َمْف َأْرَسَل ِبَنَفَقٍة ِفي َسِبيِل َّللاَِّ َوَأَقا
ـِ َسبْ  ـٍ َيْوـَ اْلِقَياَمِة، َوَمْف َغزَا ِفي َسِبيِل َّللاَِّ َوَأْنَفَق ِفي ِجَيِة َذِلَؾ، َفَمُو ِبُكلِّ ِدْرَى ُعِماَئِة َأْلِف ِدْرَى

َـّ َتاَل َىِذِه اآْلَيَة: ِدْرَىـٍ   .(3)، َكَىَذا َحِديٌث َغِريبٌ [261البقرة: ] {ک   ک   ک   گ}، ُث
 أولا: تخريج الحديث

مف بمثمو، ثبلثتيـ  (6)بنحكه، كابف أبي حاتـ (5)بنحكه، كالطكسي (4)أخرجو ابف ماجو
أضافا مجمكعة مف الصحابة مع  ابف ماجو كالطكسيَّ رفكعًا، إال أف بو، م ُفَدْيؾٍ ابف أبي  طريق

عمراف بف حصيف، كىـ: عمي بف أبي طالب، كأبك الدرداء، كأبك ىريرة، كأبك أمامة الباىمي، 
                                                           

، كمعنى )المقبكؿ( عند ابف حجر: مف ليس لو مف الحديث إال (548 )ص( ابف حجر، تقريب التيذيب، (1
ال َفَميُِّف الحديث. )صبحي  القميل، كلـ يثبت فيو ما يترؾ حديثو مف أجمو، كيشار إليو بمقبكؿ حيث يتابع، كا 

 (.45ص كما في مقدمة التقريب (137/ 1الصالح، عمـك الحديث كمصطمحو )ج
 .1973(، رقـ الحديث 51/ 7ج( ينظر: األلباني، صحيح أبي داكد )(2
 (.531/ 1( ابف كثير، تفسيره، )ج(3
 .2761(، رقـ الحديث922/ 2( ابف ماجو، سننو، )ج(4
 .1378(، رقـ الحديث190/ 6( الطكسي، مستخرج الطكسي عمى جامع الترمذؼ، )ج(5
 .2730(، رقـ الحديث2/515حاتـ، تفسيره ، )ج( ابف أبي (6
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  .-رضي هللا عنيـ- هللا بف عمرك، كجابر بف عبد هللاكعبد هللا بف عمر، كعبد 
 ثانياا: دراسة رجاؿ اإلسناد

 :ُفَدْيؾٍ ابف أبي  -1
 قاؿ ابف سعد: "ىك دمحم بف إسماعيل بف مسمـ بف أبي فديؾ، ككاف كثير الحديث، كليس 

، كقاؿ أيضًا: "كاف ثقة (3)، كقاؿ الذىبي: "صدكؽ"(2)، كقاؿ ابف معيف: "ليس بو بأس"(1)بحجة"
 .(5)، كقاؿ ابف حجر: صدكؽ (4")صاحب حديث، لكنو ال رحمة لو

 .صدكؽ  الخالصة:
 للا:الخميل بف عبد  -2

 .(6")ُفَدْيؾٍ قاؿ الذىبي: "ال يعرؼ، ما ركػ عنو سكػ ابف أبي 
 : مجيكؿ.الخالصة

اإلسناد ثقات، إال أف الحسف البصرؼ مرِسل، لكنو سمع مف عمراف        كبقية رجاؿ
 . (7)ابف ُحصيف

 ثالثاا: الحكـ عمى إسناد الحديث
لو جرح كال تعديل، كقد فبل يعرؼ إسناده ضعيف؛ بسبب جيالة الخميل بف عبد هللا، 

 . (8)ضعَّفو ليذا السبب البكصيرؼ 
 بف كثير عميو بالغرابةارابعاا: سبب حكـ 

 لكجكد راٍك مجيكؿ؛ كلحصكؿ التفرد النسبي في اإلسناد، كهللا أعمـ.
 خامساا: خالصة الدراسة
 ، ككقكع التفرد في اإلسناد، كهللا أعمـ.لكجكد الجيالة ؛إسناده ضعيف

 
  

                                                           

 (.437/ 5( ينظر: ابف سعد، الطبقات الكبرػ، )ج(1
 (.80/ 1ركاية ابف محرز )ج -( ابف معيف، تاريخو (2
 (.158/ 2( الذىبي، الكاشف، )ج(3
 (.1187/ 4( الذىبي، تاريخ اإلسبلـ ، )ج(4
 .5736، ترجمة (468 )ص( ابف حجر، تقريب التيذيب، (5
 (.667/ 1( الذىبي، ميزاف االعتداؿ، )ج(6
 (.68 )صينظر: ابف العراقي، تحفة التحصيل في ذكر ركاة المراسيل ( (7
 (.3/154ينظر: البكصيرؼ، مصباح الزجاجة في زكائد ابف ماجو )ج( (8
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َثَنا َأْسَكُد ْبُف َعاِمٍر، َأْخَبَرَنا َأُبك َبْكٍر            ( قاؿ 5)  ـُ َأْحَمُد: َحدَّ َما ابف كثير: َقاَؿ اإْلِ
ِ      ، َعِف اأْلَْعَمِش، عف أبي دكاد، َعْف ِعْمَراَف ْبِف ُحَصْيفٍ -ابف عياش– َقاَؿ، َقاَؿ: َرُسكُؿ ّللاَّ

ـٍ َصَدَقٌة"، "َمْف َكاَف َلُو َعَمىملسو هيلع هللا ىلص:  َرُه، َكاَف َلُو ِبُكلِّ َيْو  .(1)َغِريٌب ِمْف َىَذا اْلَكْجوِ  َرُجٍل َحقٌّ َفَأخَّ
 أولا: تخريج الحديث
بمعناه، ثبلثتيـ مف طريق      (4)بمعناه، كاألصبياني (3)الطبرانيك بمثمو،  (2)أخرجو أحمد

 أبي بكر بف عياش بو، مرفكعًا.
 ثانياا: دراسة رجاؿ اإلسناد

 أبو داود:  -
، متفق عمى (5)ىك نفيع بف الحارث، أبك داكد األعمى، ركػ عف عمراف بف حصيف

، كقاؿ أبك زرعة: "لـ يكف (6)تضعيفو، حيث قاؿ ابف معيف: "أبك داكد األعمى ليس بشيء"
، كقاؿ أبك حاتـ: "منكر الحديث، (8)، كقاؿ النسائي: "نفيع أبك داكد متركؾ الحديث"(7)بشيء"

، كقاؿ    (10)قاص، يتكممكف فيو"…، كقاؿ العقيمي: "ممف يغمك في الرفض(9)ديث"ضعيف الح
، (11)ابف حباف: "كاف ممف يركؼ عف الثقات األشياء المكضكعات تكىمًا، ال يجكز االحتجاج بو"
، (12)كنقل ابف عدؼ عف السعدؼ قكلو: "نفيع أبك داكد كّذاب، يتناكؿ قكما مف الصحابة، فاسق"

 .(13)"متركؾ، كقد كذبو ابف معيف"كقاؿ ابف حجر: 
 متركؾ الحديث. الخالصة:

 كبقية الركاة ثقات.
                                                           

 (.556/ 1( ابف كثير، تفسيره، )ج(1
 .19977(، رقـ الحديث188/ 33( أحمد بف حنبل، مسنده، )ج(2
 .603(، رقـ الحديث 240/ 18الطبراني، المعجـ الكبير، )ج( (3
 .30رقـ الحديث ، (69 )ص( األصبياني، مف اسمو شعبة، (4
 (.9/ 30: المزؼ، تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ، )جينظر( (5
 (.490/ 8( ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديل، )ج(6
 ( المرجع السابق، الصفحة نفسيا.(7
 .592ترجمة رقـ ال، (101 )ص( النسائي، الضعفاء كالمتركككف، (8
 (.490/ 8( ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديل، )ج(9

 (.306/ 4( العقيمي، الضعفاء الكبير، )ج(10
 (.55/ 3ف، )جك ( ابف حباف، المجركح(11
 (.328/ 8( ابف عدؼ، الكامل في ضعفاء الرجاؿ، )ج(12
 (.565 )ص( ابف حجر، تقريب التيذيب، (13
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 ثالثاا: الحكـ عمى إسناد الحديث
 منكر، ضعيف جدًا؛ كذلؾ بسبب أبي داكد، فيك متركؾ ُمتََّيـ بالكضع.إسناده 

، قاؿ (1)"ركاه الطبراني في الكبير، كفيو أبك داكد األعمى كىك كذاب"قاؿ الييثمي: 
 .(2)"مكضكع"لباني: األ

 رابعاا: سبب حكـ ابف كثير عميو بالغرابة
ت "َغِريٌب ِمْف َىَذا اْلَكْجوِ لضعف الحديث الشديد، حيث قاؿ ابف كثير:  "، كقد ُخصَّ

 الغرابة بيذا الكجو؛ ألف مداره عمى راٍك متيـ بالكذب.
 خامساا: خالصة دراسة الحديث

 داكد، فيك متركؾ، كقد انفرد بالحديث. إسناد الحديث منكر، ضعيف جدًا؛ ألجل أبي
  

َثَنا ُعَمُر  6)  َثَنا ُمَحمَُّد ْبُف اْلُمَثنَّى، َحدَّ ( قاؿ ابف كثير: َقاَؿ اْلَحاِفُع َأُبك َبْكٍر اْلَبزَّاُر: َحدَّ
ُث َعْف َثاِبٍت، َعْف َأَنٍس، َقاَؿ: َجاَء َرُجٌل َفَقاَؿ: َيا َرُسكَؿ ّللاَِّ  ، اْبُف َأِبي َخِميَفَة، َسِمْعُت َأَبا َبْدٍر ُيَحدِّ

َـّ َأُعوُد َفُأْذِنُب، ُت َذْنًبا، َفَقاَؿ َرُسكُؿ ّللاَِّ ملسو هيلع هللا ىلص: َأْذَنبْ  ي َأْسَتْغِفُر ُث "ِإَذا َأْذَنْبَت َفاْسَتْغِفْر َربََّؾ، َقاَؿ: َفِإنِّ
ْيَطاُف ُىَو َقاَؿ: َفِإَذا َأْذَنْبَت َفُعْد َفاْسَتْغِفْر َربََّؾ، َفَقاَلَيا في الرابعة: اْسَتْغِفْر َربََّؾ َحتَّ  ى َيُكوَف الشَّ

 .(4)َكَىَذا َحِديٌث َغِريٌب ِمْف َىَذا اْلَكْجوِ ، (3)اْلَمْحُسوُر"
 أولا: تخريج الحديث

، خمستيـ (9)، كالبييقي(8)، كالبللكائي(7)، كالطبراني(6)، كالبزار(5)أخرجو ابف أبي الدنيا
 بمثمو، مف طريق عمر بف أبي خميفة بو، مرفكعًا.

 

                                                           

 (.242/ 4( الييثمي، مجمع الزكائد، )ج(1
 .6998(، رقـ الحديث1097/ 14( األلباني، سمسمة األحاديث الضعيفة كالمكضكعة ، )ج(2
أؼ ذك الحسرة عمى ذىاب شيء كماؿ أك غيره. )ينظر: الِحْمَيرؼ، شمس العمـك كدكاء كبلـ  المحسور:( (3

 ((.1445/ 3العرب مف الكمـك )
 (.109/ 2، تفسيره، )ج( ابف كثير(4
 .59رقـ الحديث (،71 )ص( ابف أبي الدنيا، التكبة، (5
 .6913(، رقـ الحديث314/ 13( البزار، مسنده، )ج(6
 .1782رقـ الحديث (،504 )ص( الطبراني، الدعاء، (7
 .1998(، رقـ الحديث1142/ 6( البللكائي، شرح أصكؿ اعتقاد أىل السنة كالجماعة، )ج(8
 .6688(، رقـ الحديث303/ 9شعب اإليماف )ج ( البييقي،(9
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 دراسة رجاؿ اإلسنادثانياا: 
 عمر بف أبي خميفة: -1

، كقاؿ ابف حباف: (2)، كقاؿ أبك حاتـ: "صالح الحديث"(1)قاؿ العقيمي: "منكر الحديث"
ف لـ يكف مما  "كاف ممف يشترؼ الكتب، كيحدث بيا مف غير سماع، كيجيب فيما ُيسأؿ، كا 

، كقاؿ (4)ال يكافقو أحد عميو" ، كقاؿ ابف عدؼ: "يحدث عف دمحم بف زياد القرشي مما(3)يحدث بو"
 .(6)، كقاؿ ابف حجر: "مقبكؿ"(5)الذىبي: "كثقو الفبلس"
قاؿ ابف حجر: "كزعـ ابف حباف أنو عمر بف حفص العبدؼ أبك حفص، فكىـ  تنبيو:

 .(7)في ذلؾ كقد فرؽ بينيما غير كاحد كىك الصكاب"
 ضعيف. الخالصة:

 أبو بدر بشار بف الَحَكـ: -2
، كقاؿ     (9)، كقاؿ ابف عدؼ: "بصرؼ، منكر الحديث"(8)"منكر الحديث" قاؿ أبك زرعة:

ابف حباف: "منكر الحديث جدًا؛ ينفرد عف ثابت بأشياء ليست مف حديثو، كأنو ثابت آخر، ال 
 .(11)، كقاؿ الذىبي: "منكر الحديث"(10)ُيكَتب حديُثو إال عمى جية التعجب"

 : ضعيف جدًا.الخالصة
 اإلسنادثالثاا: الحكـ عمى 

ضعف اإلسناَد  إسناده ضعيف جدًا؛ لنكارة أبي بدر، كلضعف عمر بف أبي خميفة، كقد
 .(13)حجر ابفُ ك  ،(12)ابُف رجب

                                                           

 (.156/ 3( العقيمي، الضعفاء الكبير، )ج(1
 (.106/ 6( ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديل، )ج(2
 (.84/ 2( ابف حباف، المجركحيف، )ج(3
 (.34/ 6( ابف عدؼ، الكامل في ضعفاء الرجاؿ، )ج(4
 (.60/ 2( الذىبي، الكاشف، )ج(5
 .4891، ترجمة (412)صالتيذيب، ( ابف حجر، تقريب (6
 (.443/ 7( ابف حجر، تيذيب التيذيب، )ج(7
 (.416/ 2( ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديل، )ج(8
 (.184/ 2( ابف عدؼ، الكامل في ضعفاء الرجاؿ، )ج(9

 (.191/ 1( ابف حباف، المجركحيف، )ج(10
 .(47 )ص( الذىبي، ديكاف الضعفاء، (11
 (.414/ 1جالعمـك كالحكـ )ينظر: ابف رجب، جامع ( (12
 (.581/ 13( ينظر: ابف حجر، المطالب العالية، )ج(13
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 رابعاا: سبب حكـ ابف كثير عميو بالغرابة
 لكجكد الضعف كالتفرد في اإلسناد، ففيو راٍك شديد الضعف، كقد انفرد بالحديث.

 خامساا: خالصة الدراسة
 ضعيف جدًا، لمضعف الشديد كالتفرد. إسناد الحديث

 
ـُ بف ِمْزِيد، 7) َثَنا َىاِش ـِ اْلَكِبيِر: َحدَّ ـِ ِفي اْلُمْعَج ( قاؿ ابف كثير: َقاَؿ اْلَحاِفُع َأُبك اْلَقاِس

َثِني َضْمَضـُ ْبُف ُزْرَعَة،  َثِني َأِبي، َحدَّ َثَنا ُمَحمَُّد ْبُف ِإْسَماِعيَل ْبِف َعيَّاٍش، َحدَّ َعْف ُشَرْيِح        َحدَّ
: "َل َأَخاُؼ َعَمى اْبِف ُعَبْيٍد، َعْف َأِبي َماِلٍؾ اأْلَْشَعِرؼِّ رضي هللا عنو، َأنَُّو َسِمَع َرُسكَؿ ّللاَِّ ملسو هيلع هللا ىلص َيُقكؿُ 

ـُ اْلَماُؿ َفَيَتَحاَسُدوا َفَيْقَتِتُموا ـُ اْلِكَتاُب َفَيْأُخَذهُ ُأمَِّتي ِإلَّ َثاَلَث ِخاَلٍؿ: َأْف َيْكُثَر َلُي  ، َوَأْف ُيْفَتَح َلُي
اآْلَيَة، َوَأْف ( 1) {ۆ   ۈ   ۈ   ٴۇ   ۋ  ۋ   ۆڭ   ڭ   ڭ   ۇ   ۇ }اْلُمْؤِمُف َيْبَتِغي تأويمو، 

ـْ َفُيَضيُِّعوُه َوَل ُيَباُلوَف عميو"،  .(2)غريب جداً  َيْزَداَد ِعْمُمُي
 أولا: تخريج الحديث

، كبلىما بنحكه، )الطبرؼ عف، كالطبراني مف طريق( دمحم (4)كالطبراني، (3)أخرجو الطبرؼ 
 ابف إسماعيل بف عياش بو، مرفكعًا.

 ثانياا: دراسة رجاؿ اإلسناد
 ىاشـ بف ِمزِيد )ابف َمرَثد(: -1

      ، كلـ أجده عند (5)كالذىبي ،قاؿ ابف حباف: "ليس بشيء"، كما عند ابف عساكر
 .(6)َمرثدابف حباف، كالصكاب ابف 
 مجيكؿ. الخالصة:

 
 

                                                           

 [.7( ]آؿ عمراف: (1
 (.8/ 2( ابف كثير، تفسيره )ج(2
 .788(، رقـ الحديث544/ 2)ج -مسند عمر-( الطبرؼ، تيذيب اآلثار (3
 (، رقـ الحديث443/ 2)ج، كمسند الشامييف 3442(، رقـ الحديث293/ 3( الطبراني، المعجـ الكبير )ج(4

1665. 
(، 635/ 6، كالذىبي، تاريخ اإلسبلـ )ج10026(، رقـ الترجمة 342/ 73( ابف عساكر، تاريخ دمشق )ج(5

 .455رقـ الترجمة 
 ( ينظر: المرجعيف السابقيف، الصفحات نفسيا.(6
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 دمحم بف إسماعيل بف عياش: -2
، كذكره (1)قاؿ أبك حاتـ: "لـ يسمع مف أبيو شيئًا، حممكا عمى أف يحدث عنو فحدث"

، كقاؿ ابف حجر: "عابكا (3)، كَنَقل عف أبي داكد أنو قاؿ: "لـ يكف بذاؾ"(2)الذىبي في الضعفاء
  .(4)عميو أنو حدث عف أبيو بغير سماع"

 ضعيف. الخالصة:
 ُشَريح بف ُعَبيد: -3

 .(6)، كحديثو ىنا مرسل عف أبي مالؾ األشعرؼ (5)قاؿ ابف حجر: "ثقة، ككاف يرسل كثيرًا"
 ثقة، ُمرِسل. الخالصة:

 ثالثاا: الحكـ عمى إسناد الحديث
نو لـ  إسناده ضعيف؛ لجيالة ىاشـ بف َمرَثد، كلضعف دمحم بف ٍإسماعيل بف عياش؛ كا 
يسمع مف أبيو، فراكيتو عنو مرسمة، كليس ىك بالقكؼ، ككذا ُشريح بف عبيد فيك ُمرسل، كقد 

 .(7)األلبانيُّ ضعَّف الحديَث 
 رابعاا: سبب حكـ ابف كثير عميو بالغرابة
مف طريق دمحم بف إسماعيل عف أبيو إسماعيل بف عياش، ألف ىذا اإلسناد ال ُيعرؼ إال 

 كهللا أعمـ.
 خامساا: خالصة الدراسة

كجكد اإلرساؿ، كحكـ ابف كثير ك ، يث ضعيف؛ لجيالة راٍك، كلضعف آخرَ إسناد الحد
 عميو بالغرابة؛ لمجيالة كالضعف كاإلرساؿ كالتفرد، كهللا أعمـ.

 
 

                                                           

 (.190/ 7( ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديل )ج(1
 (.342 )ص( ينظر: الذىبي، ديكاف الضعفاء (2
 ( المرجع السابق، الصفحة نفسيا، كلـ أجده عند أبي داكد.(3
 (.468 )ص( ابف حجر، تقريب التيذيب (4
 (.265 )ص( ينظر: ابف حجر، تقريب التيذيب (5
(، كابف العراقي، تحفة التحصيل في ذكر ركاة المراسيل 195 )ص( ينظر: العبلئي، جامع التحصيل (6

 (.146)ص
 .5607(، رقـ الحديث12/239ني، سمسمة األحاديث الضعيفة كالمكضكعة )ج( ينظر: األلبا(7
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َثَنا ُمَحمَُّد ْبُف َأْحَمَد ْبِف  مرُدكَيو( قاؿ ابف كثير: َقاَؿ اْبُف 8) ِعْنَد َتْفِسيِر َىِذِه اآْلَيِة: َحدَّ
َثَنا ُحَسْيفُ  َثَنا َعبَّاُس ْبُف ُمَحمٍَّد، َحدَّ ِ ْبُف َأْحَمَد ْبِف ُعْقَبَة، َحدَّ َثَنا ُعَبْيُد ّللاَّ ، َحدَّ ـَ  ْبُف ُمَحمٍَّد، ِإْبَراِىي

َثَنا ِمْحَصُف بف عتبة اْلَيَمانِ  َبْيِر ْبِف َشِبيٍب، َعْف ُعْثَماَف ْبِف َحاِضٍر، َعِف اْبِف َعبَّاٍس َحدَّ ، َعِف الزُّ يُّ
ُسِئَل َرُسوُؿ َّللاَِّ ملسو هيلع هللا ىلص عف اْلُوُقوِؼ َبْيَف َيَدْي َربِّ اْلَعاَلِميَف، َىْل ِفيِو َماٌء؟ رضي هللا عنيما، َقاَؿ: 
، ِإفَّ َأْوِلَياَء َّللاَِّ َلَيِرُدوِف ِحَياَض اأْلَْنِبَياِء، َوَيْبَعُث َّللاَُّ َتَعاَلى  َقاَؿ: "َوالَِّذي َنْفِسي ِبَيِدِه ِإفَّ  ِفيِو َلَماءا

اَر َعْف ِحَياِض اأْلَْنِبَياِء"، ـْ ِعِصيٌّ ِمْف َناٍر، َيُذوُدوَف اْلُكفَّ َىَذا َحِديٌث  َسْبِعيَف َأْلَف َمَمٍؾ، ِفي َأْيِديِي
 .(1)َغِريبٌ 
 تخريج الحديثأولا: 

 لـ أعثر لو عمى تخريج.
 ثانياا: دراسة رجاؿ اإلسناد

 :ِمْحَصُف بف عتبة اْلَيَماِني   -1
 مجيوؿ.ال ُيعرؼ، كلـ أعثر لو عمى ترجمة،  فيك 

َبْيِر ْبِف َشِبيٍب  -2  :الز 
 كذلؾ. مجيوؿ العيفال ُيعَرؼ، فيك 

 ثالثاا: الحكـ عمى إسناد الحديث
 كد راكييف مجيكليف عمى التكالي، فيك في حكـ الُمعَضل.إسناده ضعيف جدًا؛ لكج

 رابعاا: سبب حكـ ابف كثير عميو بالغرابة
 لكجكد الجيالة في إسناده، كالنفراد اإلسناد كتكحده، كهللا أعمـ.

 خامساا: خالصة الدراسة
إسناد الحديث ضعيف جدًا، كحكـ ابف كثير عميو بالغرابة؛ لكجكد الجيالة، كلتفرد 

 اإلسناد تفردًا تامًا، كهللا أعمـ.
 

  

                                                           

 (.217/ 3( ابف كثير، تفسيره )ج(1
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َثَنا َيْحَيى ْبُف َيَماٍف، 9) ، َحدَّ َفاِعيُّ ـٍ الرِّ ( قاؿ ابف كثير: قاؿ ابف جرير: حدثنا ابف ِىَشا
ـِ ْبِف ِميَناَء، َعْف َعاِئَشَة َرِضَي ّللاَُّ  اِج، َعِف اْلَحَك َثَنا اْلِمْنَياُؿ ْبُف َخِميَفَة، َعِف اْلَحجَّ َعْنَيا، َقاَلْت: َحدَّ

ِمْف َحِديِث َيْحَيى ْبِف َيَماٍف ِبِو، َكُىَك  مرُدكَيوَكَكَذا َرَكاُه اْبُف  : "الط وَفاُف اْلَمْوُت"َقاَؿ َرُسكُؿ ّللاَِّ ملسو هيلع هللا ىلص
 .(1)َحِديٌث َغِريبٌ 

 أولا: تخريج الحديث
طريق يحيى بف اليماف بو، ، كبلىما بمثمو، مف (3)، كابف أبي حاتـ(2)أخرجو الطبرؼ 

 مرفكعًا.
 ثانياا: دراسة رجاؿ اإلسناد

 يحيى بف يماف: -1
، كقاؿ ابف (4)فتغير حفظو" -اسـ مرض–قاؿ ابف المديني: "صدكؽ، ككاف قد أفمج 

 . (6)، كقد ُعدَّ في المختمطيف(5)حجر: "صدكؽ عابد يخطئ كثيرًا، كقد تغير"
 صدكؽ يخطئ، كقد اختمط. الخالصة:

 ِمْنَياؿ بف خميفة:الْ  -2
 .(7)ضعفو أكثر النقاد
 ضعيف. الخالصة:

 ثالثاا: الحكـ عمى إسناد الحديث
       كقد ضعَّف إسناَده يحيى بف يماف، إسناده ضعيف؛ لضف المنياؿ، كالختبلط 

 .(9)، كاأللباني(8)ابُف حجر

                                                           

 (.415/ 3( ابف كثير، تفسيره )ج(1
 (.380/ 10( الطبرؼ، تفسيره )ج(2
 (.3042/ 9ج(، ك)1544/ 5( ابف أبي حاتـ، تفسيره )ج(3
 (.127/ 14( الخطيب البغدادؼ، تاريخ بغداد )ج(4
 (.598 )ص( ابف حجر، تقريب التيذيب (5
 .46(، رقـ الترجمة 131 )ص( ينظر: العبلئي، المختمطيف (6
(، 40/ 8(، كابف عدؼ، الكامل في ضعفاء الرجاؿ )ج357/ 8( ينظر: ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديل )ج(7

 (.567/ 28كالمزؼ، تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )ج
 (.300/ 8ارؼ )ج( ينظر: ابف حجر، فتح الب(8
 .3843(، رقـ الحديث304/ 8( ينظر: األلباني، سمسمة األحاديث الضعيفة كالمكضكعة )ج(9
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 رابعاا: سبب حكـ ابف كثير عميو بالغرابة
ف، كآخر مختمط، كالنفراد اإلسناد؛ إذ تفرد بو يحيى لضعف اإلسناد؛ لكجكد راٍك ضعي

 كهللا أعمـ. ابف يماف، فبل ُيعرؼ حديثو إال مف ىذا الكجو،
 خامساا: خالصة الدراسة

إسناد الحديث ضعيف، لكجكد ضعيف كمختمط، كحكـ ابف كثير عميو بالغرابة؛ ليذيف 
 السببيف، مع انفراد اإلسناد، كهللا أعمـ.

 

َثَنا َأُبك تقي ىشاـ بف عبد الممؾ 10) ( قاؿ ابف كثير: َقاَؿ َأُبك َبْكِر ْبُف َأِبي َداُكَد: َحدَّ
ـِ ْبِف ُزْرَعَة، َعْف شُ  َثَنا ِإْسَماِعيُل ْبُف َعيَّاٍش، َعْف َضْمَض َثَنا َبِقيَُّة ْبُف اْلَكِليِد، َحدَّ َرْيِح   الُمَزِنّي، َحدَّ

"َل ُتَقاِتُموا اْلَجَراَد َفِإنَُّو ُجْنُد َّللاَِّ ، َقاَؿ: َقاَؿ َرُسكُؿ ّللاَِّ ملسو هيلع هللا ىلص: َىْيٍر النَُّمْيِرؼِّ اْبِف ُعَبْيٍد، َعْف َأِبي زُ 
،" ـُ   َغِريٌب ِجّدًا. اأْلَْعَظ

 أولا: تخريج الحديث
، (4)، كأبك الشيخ األصبياني(3)، كالطبراني(2)، كابف قانع(1)أخرجو ابف أبي عاصـ

، ستتيـ بنحكه، مف طريق إسماعيل بف عياش بو، (6)، كأبك ُنعيـ األصبياني(5)كالمكصمي
 مرفكعًا.

 ثانياا: دراسة رجاؿ اإلسناد
 َبِقيَُّة بف الوليد: -1

، كقد ذكره ابف حجر في المرتبة (7)قاؿ ابف حجر: "صدكؽ، كثير التدليس عف الضعفاء"
 سو ال يضر؛ ألنو صرَّح بالسماع في الركاية األصل.، لكفَّ تدلي(8)الرابعة مف مراتب المدلسيف
 صدكؽ، لـ يضر تدليسو ىنا. الخالصة:

                                                           

 .1440(، رقـ الحديث118/ 3( ابف أبي عاصـ، اآلحاد كالمثاني )ج(1
 (.239/ 3( ابف قانع، معجـ الصحابة )ج(2
(، رقـ 111/ 9األكسط )ج ، كالمعجـ757(، رقـ الحديث297/ 22( الطبراني، المعجـ الكبير )ج(3

 .9277الحديث
 (.1788/ 5( أبك الشيخ األصبياني، العظمة )ج(4
 (.159 )ص( المكصمي، المخزكف في عمـ الحديث (5
 .6804(، 2898/ 5( أبك ُنَعيـ، معرفة الصحابة )ج(6
 (.126 )ص( ابف حجر، تقريب التيذيب (7
 .117رجمة (، رقـ الت49 )ص( ينظر، ابف حجر، طبقات المدلسيف (8
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 إسماعيل بف عياش: -2
    ، كقد ذكره (1)قاؿ ابف حجر: "صدكؽ في ركايتو عف أىل بمده، ُمَخمٌِّط في غيرىـ"

صرَّح بالسماع، ، لكف تدليسو ال يضر؛ ألنو (2)ابف حجر في المرتبة الثالثة مف مراتب المدلسيف
كما عند ابف أبي عاصـ كابف قانع كأبي الشيخ، كمع ذلؾ فقد ُعدَّ في المختمطيف، حيث قاؿ عنو 

، لكفَّ عمة (3)سبط ابف العجمي: "لما كُبر تغير حفُظو، ككثر الخطأ في حديثو، كىك ال يعمـ"
قاؿ اإلماـ ، حيث (4)االختبلط انتفت عنو بركايتو عف ضمضـ بِف ُزرعة، فيي حمصي شامي

: "ليس أحد أركػ لحديث الشامييف مف إسماعيل بف عياش، كالكليد بف -رحمو هللا-أحمد 
 .(6)، كقاؿ ابف حجر: "كحديثو عف الشامييف مقبكؿ"(5)مسمـ"

 صدكؽ، كال يضر تدليسو كال اختبلطو ىنا. الخالصة:
ـُ بُف ُزرعة:  -3  َضْمَض

، كنقل ابف (8)، كقاؿ أبك حاتـ: "ضعيف"(7)ركػ الدارمي عف ابف معيف أنو قاؿ: "ثقة"
 .(10)، كذكره ابف حباف في الثقات(9)حجر عف أحمد بف دمحم بف عيسى أنو قاؿ: "ال بأس بو"

 صدكؽ. الخالصة:
 ثالثاا: الحكـ عمى إسناد الحديث

 .(11)األلبانيإسناده حسف؛ لكجكد ركاة برتبة صدكؽ عمى األقل، كقد حسنو 

                                                           

 ةبنا  (، كىذا خبلصة ما تكصمت إليو عند ترجمتو في حديث أسماء 109 )ص( ابف حجر، تقريب التيذيب (1
 …".يزيد: "ُطمِّقت عمى عيد رسكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص 

 (.37 )ص( ينظر: ابف حجر، طبقات المدلسيف (2
 (.56 )ص( سبط ابف العجمي، االغتباط بمف رمي مف الركاة باالختبلط (3
 (.462/ 4( ينظر: ابف حجر، تيذيب التيذيب )ج(4
 (.221/ 6( الخطيب البغدادؼ، تاريخ بغداد )ج(5
 (.37 )ص( ينظر: ابف حجر، طبقات المدلسيف (6
 .443(، رقـ الترجمة 135 )صركاية الدارمي  -( ابف معيف، تاريخو (7
 .2055(، رقـ الترجمة 468/ 4( ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديل )ج(8
 (.462/ 4( ابف حجر، تيذيب التيذيب )ج(9

 .8697(، رقـ الترجمة 485/ 6( ينظر: ابف حباف، الثقات )ج(10
 .7388(، رقـ الحديث1232/ 2( األلباني، صحيح الجامع الصغير كزيادتو )ج(11
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 عميو بالغرابة رابعاا: سبب حكـ ابف كثير
قاؿ الطبراني: "ال ُيركػ ىذا الحديث ده، فقد تفرد بو إسماعيل بف عياش، نفراد إسناال

كربما لغرابة متنو؛ ففيو إشكاؿ  ،(1)عف أبي ُزَىير إال بيذا اإلسناد، تفرد بو إسماعيل بف عياش"
 كهللا أعمـ. مع العقل، إذ كيف يككف الجراد جنَد هللا األعظـ؟!،

 خالصة الدراسةخامساا: 
إسناد الحديث حسف، كحكـ ابف كثير عميو بالغرابة؛ النفراد اإلسناد، كربما إلشكاؿ في 

 المتف، كهللا أعمـ.
 

َثَنا 11) َثَنا ُعَمُر ْبُف َسْيٍل، َحدَّ َثَنا َعْبَداُف ْبُف َأْحَمَد، َحدَّ : َحدَّ ( قاؿ ابف كثير: َقاَؿ الطََّبَراِنيُّ
ِ ْبُف  ِ ْبِف َعْمٍرك ُعَبْيُد ّللاَّ ـٍ، َعْف َخاِلٍد اْلَحَذاِء، َعْف ِبْشِر ْبِف ِشَغاٍؼ، َعْف َأِبيِو، َعْف َعْبِد ّللاَّ َتمَّا

"، رضي هللا عنيما َقاَؿ: َقاَؿ َرُسكُؿ ّللاَِّ ملسو هيلع هللا ىلص ـَ : "َما َشْيٌء َأْكَرـُ َعَمى َّللاَِّ َيْوـَ اْلِقَياَمِة ِمَف اْبِف آَد
ْمِس َواْلقَ ِقيَل َيا   َمِر"َرُسوَؿ َّللاَِّ َوَل اْلَماَلِئَكُة؟! َقاَؿ "َوَل اْلَماَلِئَكُة، اْلَماَلِئَكُة َمْجُبوُروَف ِبَمْنِزَلِة الشَّ

 .(2)َكَىَذا َحِديٌث غريب جداً 
 أولا: تخريج الحديث

 و، مرفكعًا.، كبلىما بمثمو، مف طريق عبيد هللا بف تّماـ ب(4)، كالبييقي(3)أخرجو الطبراني
 بمثمو، مف طريق ْكىب بف َبِقيََّة، عف خالد الحّذاء بو، مكقكفًا. (5)كأخرجو البييقي
 ثانياا: دراسة رجاؿ اإلسناد

ـٍ: -  ُعَبْيُد َّللاَِّ ْبُف َتمَّا
 فيو ضعيف.، (6)متفق عمى تضعيفو

 

                                                           

 .9277(، رقـ الحديث111/ 9)ج( الطبراني، المعجـ األكسط (1
 (.90/ 5( ابف كثير، تفسيره )ج(2
 .14509(، رقـ الحديث13/594)ج 14، 13( الطبراني، المعجـ الكبير جػ (3
 .151(، رقـ الحديث311/ 1( البييقي، شعب اإليماف )ج(4
 .152(، رقـ الحديث312/ 1( المرجع السابق )ج(5
، كابف عدؼ، الكامل في ضعفاء 1471(، رقـ الترجمة 309/ 5كالتعديل )ج( ينظر: ابف أبي حاتـ، الجرح (6

 .5348(، رقـ الترجمة 4/ 3(، كالذىبي، ميزاف االعتداؿ )ج5/532الرجاؿ )ج
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 ثالثاا: الحكـ عمى إسناد الحديث
، (2)، كالييثمي(1)أعمو لذلؾ ابف الجكزؼ كقد إسناده ضعيف؛ لضعف عبيد هللا بف تّماـ، 

 . (3)ككذا ضعَّفو األلباني
 رابعاا: سبب حكـ ابف كثير عميو بالغرابة

لعمة المخالفة، حيث ُرِكؼ الحديث بالرفع مف طريق عبيد هللا بف تّماـ، كىك ضعيف، 
هللا  ، كقد تابع كىٌب عبيدَ (4)كركؼ بالكقف مف طريق كىب بف بقية، كىك متفق عمى تكثيقو

ـ؛ ألنو  متابعًة تامة في شيِخو خالٍد الحّذاء، لكفَّ كىبًا ركػ الحديث بالكقف، ال بالرفع، فُيقدَّ
األكثق كخالفو الضعيف، فتككف ركاية الرفع غير معركفة، فحكـ ابف كثير بالغرابة لعمة النكارة 

تفرد بو عبيُد هللا       قي: "ىذه، كعمة انفراد اإلسناد، كهللا أعمـ، كمما يؤيد ما ذكرُتو قكُؿ البيي
     كركاه غيره، عف خالد الحذاء مكقكفًا عمى عبد هللا ابُف تماـ، قاؿ البخارؼ: عنده عجائب، 

 .(5)بف عمرك، كىك الصحيح"ا
 خامساا: خالصة الدراسة

إسناد الحديث ضعيف؛ لضعف راٍك، كحكـ عميو ابف كثير بالغرابة الشديدة؛ لعمة النكارة 
 )المخالفة(، كاجتماعيا مع انفراد اإلسناد كالضعف، كهللا أعمـ.

 

  

                                                           

 (.304/ 1( ابف الجكزؼ، العمل المتناىية في األحاديث الكاىية )ج(1
 .266(، رقـ الحديث82/ 1( الييثمي، مجمع الزكائد كمنبع الفكائد )ج(2
 .4981(، رقـ الحديث10/734( األلباني، سمسمة األحاديث الضعيفة، )ج(3
(، كالمزؼ، تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ 462/ 13( ينظر: الخطيب البغدادؼ، تاريخ بغداد )ج(4
 (.31/117)ج
 (.312/ 1( البييقي، شعب اإليماف )ج(5
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َـّ َرَكاُه 12) ، َعْف ُمَحمَِّد بف أحمد بف إسحاؽ العسكرؼ، -مرُدكَيوابف -( قاؿ ابف كثير: ُث
َثَنا َأْحَمُد ْبُف َسْيِل ْبِف َأيُّكَب اأْلَْىَكاِزؼُّ  َثَنا َعبَّاُد ْبُف العكاـ، َعْف َيْحَيى َحدَّ َثَنا َفَرُج ْبُف ُعَبْيٍد، َحدَّ ، َحدَّ

ِ، َعْف َأِبيِو، َعْف َأِبي ُىَرْيَرَة ا "َما َخاَل َيُيوِديٌّ بمسمـ إل ، َقاَؿ: َقاَؿ َرُسكُؿ ّللاَِّ ملسو هيلع هللا ىلص: ْبِف َعْبِد ّللاَّ
ا َكَىَذا حدث َنْفُسُو ِبَقْتِمِو"،  .(1)َحِديٌث َغِريٌب ِجدِّ
 أولا: تخريج الحديث

بمثمو، مف طريق يحيى بف عبيد هللا بو، مرفكعًا. )كلـ أجده عند  (2)أخرجو ابف األعرابي
 (.مرُدكَيوابف 

 ثانياا: دراسة رجاؿ اإلسناد
 يحيى بف عبيد للا بف عبد للا: -

 .(3)تركو كثير مف العمماء
 متركؾ. الخالصة:

 الحكـ عمى إسناد الحديثثالثاا: 
: "كىذا إسناد ضعيف جدًا أك األلبانيإسناده ضعيف جدًا؛ لكجكد راٍك متركؾ، كقد قاؿ 

 .(4)مكضكع؛ آفتو يحيى بف عبيد هللا"
 رابعاا: سبب حكـ ابف كثير عميو بالغرابة

 لكجكد راٍك متركؾ، كقد انفرد بالحديث.
 خامساا: خالصة الدراسة

جدًا؛ كحكـ ابف كثير عميو بالغرابة الشديدة؛ لتفرد المتركؾ إسناد الحديث ضعيف 
 بالحديث، كهللا أعمـ.

 
  

                                                           

 (.150/ 3ابف كثير، تفسيره )ج( (1
 .2346(، رقـ الحديث1090/ 3معجمو )ج( ابف األعرابي، (2
(، كالمزؼ، تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ 32/ 9( ينظر: ابف عدؼ، الكامل في ضعفاء الرجاؿ )ج(3
 (.395/ 4(، كالذىبي، ميزاف االعتداؿ )ج452-31/450)ج
 (.432/ 9( األلباني، سمسمة األحاديث الضعيفة كالمكضكعة كأثرىا السيئ في األمة )ج(4
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ِ ْبِف َقْيَزاَذ، -أؼ المرَكزؼ –( قاؿ ابف كثير: َكَقاَؿ َأْيًضا 13) َثَنا ُمَحمَُّد ْبُف َعْبِد ّللاَّ : َحدَّ
ثَ  ، َحدَّ َثَنا َأُبك ُمَعاٍذ اْلَفْضُل ْبُف َخاِلٍد النَّْحِكؼُّ اَؾ     َحدَّ حَّ ، َسِمْعُت الضَّ َنا ُعَبْيُد ْبُف ُسَمْيَماَف اْلَباِىِميُّ

ُث َعْف َمْسُركِؽ ْبِف اأْلَْجَدِع، َعْف َعاِئَشَة رضي هللا عنيا َأنََّيا َقاَلْت: َقاَؿ َرُسكُؿ ّللاَِّ  ـٍ ُيَحدِّ  اْبَف ُمَزاِح
ْنَيا َمْوِض ملسو هيلع هللا ىلص:  َماِء الد  ـٌ، َوَذِلَؾ َقْوُؿ اْلَماَل "َما ِفي السَّ ـٍ ِإلَّ َوَعَمْيِو َمَمٌؾ َساِجٌد َأْو َقاِئ      ِئَكِة:ُع َقَد

افَّاِت:  {ڈ   ژ   ژ   ڑ   ڑ   ک   ک   ک   ک   گ   گ   گ   گ   ڳ   ڳ  } [، 166-164]الصَّ
ا  .(1)َكَىَذا َمْرُفكٌع َغِريٌب ِجدِّ
 أولا: تخريج الحديث

بمثمو، ثبلثتيـ ( 4)بنحكه، كأبك الشيِخ األصبيانيُّ  (3)بمثمو، كالدكالبيُّ  (2)أخرجو الَمرَكزؼُّ 
 مف طريق الفضل بف خالد بو، مرفكعًا.

، كأخرجو --بنحكه، مف حديث العبلء بف سعد  (5)كلو شكاىد أخرػ: منيا ما أخرجو المركزؼ 
بنحكه،  (7)كأخرجو أبك نعيـ، -رضي هللا عنيما–بنحكه، مف حديث جابر بف عبد هللا  (6)الطبراني

 ، ثبلثتيـ مرفكعًا.--مف حديث أنس بف مالؾ 
مكقكفًا، قاؿ  --، بمعناه مف طريق مسركؽ عف ابف مسعكد (8)كأخرجو الطبرؼ 

سناده صحيح"  .(9)األلباني: "لو حكـ المرفكع، كا 
 ثانياا: دراسة رجاؿ اإلسناد 

 اْلَفْضُل ْبُف َخاِلٍد النَّْحِوي   -
 .(11)، كذكره الحاكـ كلـ يترجـ لو(10)حباف في الثقاتذكره ابف 
 مجيكؿ. الخالصة:

                                                           

 (.279/ 8ابف كثير، تفسيره )ج ((1
 .253(، رقـ الحديث260/ 1( المركزؼ، تعظيـ قدر الصبلة )ج(2
 .1824(، رقـ الحديث1039/ 3( الدكالبي، الكنى كاألسماء )ج(3
 .508(، رقـ الحديث984/ 3( أبك الشيخ األصبياني، العظمة )ج(4
 .255(، رقـ الحديث261/ 1( المركزؼ، تعظيـ قدر الصبلة )ج(5
 .1751(، رقـ الحديث184/ 2( الطبراني، المعجـ الكبير )ج(6
 (.269/ 6( أبك نعيـ األصبياني، حمية األكلياء كطبقات األصفياء )ج(7
 (.653/ 19( الطبرؼ، تفسيره )ج(8
 .1059(، رقـ الحديث3/49( األلباني، سمسمة األحاديث الصحيحة )ج(9

 .14867رجمة (، رقـ الت5/ 9( ينظر: الثقات البف حباف )ج(10
 .61(، رقـ الترجمة 16 )ص( ينظر: الحاكـ النيسابكرؼ، تاريخ نيسابكر (11
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 ثالثاا: الحكـ عمى إسناد الحديث
إسناده ضعيف؛ ألجل جيالة الفضل بف خالد، كعميو مدار اإلسناد، لكفَّ متَف الحديث 

اىد، تقكػ بالشكاىد، فيصبح الحديُث حسنًا لغيره، كقد قاؿ األلباني: "كىذا إسناد حسف في الشك 
 .(1)رجالو ثقات غيَر الفضِل"

 رابعاا: سبب حكـ ابف كثير عميو بالغرابة
لعمو أراد بالغرابة عمَة اختبلِؼ اإلسناد، فمرة جاء الحديث مف طريق مسركؽ عف عائشة 

مكقكفًا، لكف لو حكـ  --مرفكعًا، كمرة جاء عف مسركؽ عف ابف مسعكد  -رضي هللا عنيا-
؛ فقد يككف مسركٌؽ ركػ عف عائشة -إف قصد عمة االختبلؼ–المرفكع، كتغريبو ال ُيسمَّـ بو 

بمعناه، فمعميما  ، كليس الحديثاف بنفس المفع أك بنحكه، بل-رضي هللا عنيما-كعف ابف مسعكد 
لـ يرد في كتب إذ إف متف الحديث ركاه عدد مف الصحابة، كحديثنا ىذا  ؛حديثاف مستقبلف

العمل، كقد بالغ ابف كثير في كصف الغرابة بمفع "جدًا"، إذ قاؿ: "كىذا مرفكع غريب جدًا" كلـ 
 أجد ليا ُمَسكِّغًا قكيًا، كهللا أعمـ.
 خامساا: خالصة الدراسة

كما قاؿ  -إسناد الحديث ضعيف؛ لجيالة راٍك، كمتُنو حسٌف لغيره؛ ألجل الشكاىد
      ابف كثير بالغرابة؛ لعمة االختبلؼ، لكنو لـ ُيسمَّـ بو، كىك بعيد،  ، كحكـ عميو-األلباني

 كهللا أعمـ.
 

  

                                                           

 (.49/ 3( األلباني، سمسمة األحاديث الصحيحة كشيء مف فقييا كفكائدىا )ج(1
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اِئبِ 14) َثَنا َأُبك السَّ َثَنا َحْفٌص (1)( قاؿ ابف كثير: َقاَؿ اْبُف َجِريٍر: َحدَّ       ، (2)، َحدَّ
َثَنا َعاِصـٌ  ّـِ َسَمَمَة رضي هللا عنيا، َقاَلْت: (3)َحدَّ ، َعْف ُأ ْعِبيِّ              "َكاَف َرُسوُؿ َّللاَِّ ، َعِف الشَّ

ِفي آِخِر َأْمرِِه َل َيُقوـُ َوَل َيْقُعُد، َوَل َيْذَىُب َوَل َيِجيُء ِإلَّ َقاَؿ: "ُسْبَحاَف للا وبحمده"، فقمت:  ملسو هيلع هللا ىلص
أيتؾ ُتْكِثُر ِمْف ُسْبَحاِف َّللاَِّ َوِبَحْمِدِه، َل َتْذَىُب َوَل َتِجيُء َوَل َتُقوـُ َوَل َتْقُعُد ِإلَّ يا رسوؿ للا، ر 

آِخِر ُقْمَت: ُسْبَحاَف َّللاَِّ َوِبَحْمِدِه َقاَؿ: "ِإنِّي ُأِمْرُت ِبَيا"، َفَقاَؿ: "ِإذا جاَء َنْصُر َّللاَِّ َواْلَفْتُح" ِإَلى 
وَرِة"  .(4)َغِريبٌ  ،الس 

 أولا: تخريج الحديث
،  (6)بمثمو، مف طريق أبي السائب َسْمـ بف ُجنادة، كأخرجو الطبراني (5)أخرجو الطبرؼ 
، كبلىما بنحكه، مف طريق سيل بف عثماف، ككبلىما )سمـ كسيل( عف (7)كأبك نعيـ األصبياني

 حفص بف ِغياث بو، مرفكعًا.
 ثانياا: دراسة رجاؿ اإلسناد

 ثقات، إال بعض العمل عند حفص بف ِغياث، كقد ُجِبَرت، كىاؾ بيانيا.رجالو 
 حفص بف ِغياث: -

، فبل يضرُّه تدليسو، كقد تغير (8)ذكره ابف حجر في المرتبة األكلى مف مراتب المدلسيف
، كلـ يتميز تمميذه أبك السائب في (9)حفظو آخر عمره بسبب القضاء، فُذِكر في عداد المختمطيف

بعده، لكفَّ سيَل بف عثماف تابعو عف شيخو، كقد تميز، حيث  أك قبل االختبلط ركايتو عنو
 ، فأزيمت عمة االختبلط.(10)أخرج لو مسمـ في صحيحو عنيما

 

                                                           

ـُ بف ُجنادة الككفي. (1  ((.339/ 33: تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )ج)المزؼ ( َأبك السائب: َسْم
 ((.56/ 7، المرجع السابق )ج)المزؼ ( حفص: ىك ابف ِغَياث بف َطْمق. (2
 ((.157 )صحباف، مشاىير عمماء األمصار  )ابف( عاصـ: األحكؿ كىك عاصـ بف سميماف. (3
 (.484/ 8( ابف كثير، تفسيره )ج(4
 (.711/ 24( الطبرؼ، تفسيره )ج(5
 .677(، رقـ الحديث5/ 2، كالمعجـ الصغير )ج4734الحديث(، رقـ 82/ 5( الطبراني، المعجـ األكسط )ج(6
 (.75/ 2( أبك نعيـ األصبياني، تاريخ أصبياف )ج(7
 .9(، رقـ الترجمة 20 )ص( ينظر: ابف حجر، طبقات المدلسيف (8
، كابف 27(، رقـ الترجمة 94 )ص( ينظر: سبط ابف العجمي، االغتباط بمف رمي مف الركاة باالختبلط (9

 (.458 )صلككاكب النيرات الكياؿ، ا
 .2435(، رقـ الحديث1888/ 4( ينظر: مسمـ، صحيحو )ج(10
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 ثالثاا: الحكـ عمى إسناد الحديث
 .(1)إسناده صحيح؛ لثقة رجالو، كقد صححو األلباني

 رابعاا: سبب حكـ ابف كثير عميو بالغرابة
، (2)إسناده، أؼ لتفرد اإلسناد، فقد قاؿ الطبراني: "لـ يركه عف عاصـ إال حفص"لغرابة 

 .(3)كذكر الحديَث ابُف طاىر المقدسي في الغرائب كاألفراد
 خامساا: خالصة الدراسة

إسناد الحديث صحيح؛ لثقة رجالو، كحكـ عميو ابف كثير بالغرابة؛ النفراد اإلسناد، كىك 
 فرد نسبي، كهللا أعمـ.

 
  

                                                           

 (.447/ 7( األلباني، سمسمة األحاديث الصحيحة كشيء مف فقييا كفكائدىا )ج(1
 (.5/ 2( الطبراني، المعجـ الصغير )ج(2
 .5833(، رقـ الحديث391/ 5، أطراؼ الغرائب كاألفراد )جالقيسراني( ينظر: ابف (3
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َثَنا 15) َثَنا ُمَحمَُّد ْبُف َبْحٍر، َحدَّ : َحدَّ ( قاؿ ابف كثير: َقاَؿ اْلَحاِفُع َأُبك َيْعَمى اْلَمْكِصِميُّ
، َعْف َأَنِس ْبِف َماِلٍؾ، َقاَؿ: َقاَؿ َرُسكُؿ ّللاَِّ ملسو هيلع هللا ىلص َثَنا ِزَياٌد النَُّمْيِرؼُّ فَّ "إِ : َعِدؼُّ اْبُف َأِبي ُعَماَرَة، َحدَّ

ـَ َقْمَبُو، َفَذِلؾَ  ْف َنِسَي اْلَتَق ، َفِإْف َذَكَر للا َخَنَس، َواِ  ـَ ْيَطاَف َواِضٌع َخْطَمُو َعَمى َقْمِب اْبِف آَد  الشَّ
 .(1)َغِريبٌ  اْلَوْسَواُس اْلَخنَّاُس"،
 أولا: تخريج الحديث

 (5)كه، كابف شاىيفبنح (4)بمثمو، كالطبراني (3)بنحكه، كأبك يعمى (2)أخرجو ابف أبي الدنيا
 بنحكه، ستتيـ مف طريق َعِدؼِّ بف أبي ُعمارة بو، مرفكعًا. (7)بنحكه، كالبييقي (6)بنحكه، كأبك ُنَعيـ

 ثانياا: دراسة رجاؿ اإلسناد
1- :  َعِديِّ بف أبي ُعمارة الَجْرِمي 

 ، كذكره ابف حباف في(9)، كقاؿ أبك حاتـ: "ليس بو بأس"(8)قاؿ اإلماـ أحمد: "شيخ"
 .(10)الثقات
 صدكؽ. الخالصة:
 زياد بف عبد للا الُنَميرّي: -2

 .(12)، كقاؿ ابف حجر: "ضعيف"(11)ضعفو أكثر النقاد
 ضعيف. الخالصة:

 ثالثاا: الحكـ عمى إسناد الحديث
 إسناده ضعيف؛ ألجل ضعف زياد الُنَميرؼ.

                                                           

 (.508ك507/ 8( ابف كثير، تفسيره )ج(1
 .92(، رقـ الحديث89 )ص( ابف أبي الدنيا، التكبة (2
 .4301(، رقـ الحديث278/ 7( أبك يعمى المكصمي، مسنده )ج(3
 .1862(، رقـ الحديث521 )ص( الطبراني، الدعاء (4
 .155(، رقـ الحديث56 )ص( ابف شاىيف، الترغيب في فضائل األعماؿ كثكاب ذلؾ (5
 (.268/ 6( أبك نعيـ، حمية األكلياء كطبقات األصفياء )ج(6
 .536(، رقـ الحديث74/ 2( البييقي، شعب اإليماف )ج(7
 .15(، رقـ الترجمة 4/ 7( ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديل )ج(8
 ، الصفحة نفسيا.المرجع السابق( (9

 .10125(، رقـ الترجمة 292/ 7( ابف حباف، الثقات )ج(10
، كالمزؼ، تيذيب الكماؿ 687(، رقـ الترجمة 129/ 4ينظر: ابف َعدؼ، الكامل في ضعفاء الرجاؿ )ج( (11

 .2055(، رقـ الترجمة 492/ 9في أسماء الرجاؿ )ج
 .2087(، رقـ الترجمة 220 )ص( ابف حجر، تقريب التيذيب (12
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 رابعاا: سبب حكـ ابف كثير عميو بالغرابة
 زياد الُنَميرؼ، فيك تفرد نسبي.لتفرد الضعيف بالركاية، كىك 

 خامساا: خالصة الدراسة
إسناد الحديث ضعيف؛ لضعف راٍك، كحكـ ابف كثير عميو بالغرابة؛ لتفرد الضعيف 

 بالركاية، كهللا أعمـ.
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 أو التعقيب المطمب الثاني: الحكـ بالغرابة مع التعميل
َثِني رُدكَيوم( قاؿ ابف كثير: َقاَؿ اْلَحاِفُع َأُبك َبْكِر ْبُف 16) ـُ ْبُف ُمَحمٍَّد، َحدَّ َثَنا ِإْبَراِىي : َحدَّ

َثَنا ُمَحمَُّد ْبُف ُعَبْيٍد اْلِكنْ  ، َقااَل: َحدَّ َثَنا َجْعَفُر ْبُف ُمَحمَِّد ْبِف َحْرٍب َكَأْحَمُد ْبُف ُمَحمٍَّد اْلُجكِرؼُّ ، َحدَّ ِدؼُّ
زَّاِؽ ْبُف ُعَمَر اْلَبِزيِعيُّ  ِ ْبُف اْلُمَباَرِؾ، َعْف ُشْعَبَة، َعْف َقَتاَدَة، َعْف َأِبي َنْضَرَة، َعْبُد الرَّ َثَنا َعْبُد ّللاَّ ، َحدَّ

َقاَؿ: "ِمَف  ،(1){ڦ   ڦ   ڄ   ڄ} ، َعِف النَِّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص ِفي َقْكِلِو َتَعاَلى:َعْف َأِبي َسِعيٍد 

 .(2)َىَذا َحِديٌث َغِريٌب... كاألظير أنو مف كبلـ قتادةاْلَحْيِض َواْلَغاِئِط َوالن َخاَعِة َواْلُبزَاِؽ"، 
 أولا: تخريج الحديث

، (6)، كأبك ُنَعيـ(5)، كابف مردكيو كما أكرده ابف كثير(4)، كاألصـ(3)أخرجو ابف األعرابي
 طريق دمحم بف عبيد بف عتبة الِكْندؼ بو، مرفكعًا.، خمستيـ بمثمو مف (7)كالرافعي

 ثانياا: دراسة رجاؿ السند
 عبد الرزاؽ بف عمر البزيعي: -

، لكنو كضعو في المجركحيف، كقاؿ: "يقمب األخبار، كيسند (8)ذكره ابف حباف في الثقات
 .(10)، كقاؿ ابف حجر: "صدكؽ"(9)المراسيل، ال يجكز االحتجاج بو إذا انفرد"

 صدكؽ إذا تكبع، منكر الحديث إذا انفرد، كىك ىنا منفرد. الخالصة:
 ثالثاا: الحكـ عمى إسناد الحديث

إسناده ضعيف جدًا؛ لحاؿ عبد الرزاؽ بف عمر، فيك يضطرب في حديثو، خاصة إذا 
 انفرد، كقد انفرد ىنا.

                                                           

 .[25]البقرة:( (1
 (.114/ 1( ابف كثير، تفسيره ، )ج(2
 .204(، رقـ الحديث1/129معجمو، )ج( ابف األعرابي، (3
سماعيل الصفار، )ج(4  .603(، رقـ الحديث1/323( األصـ كالصفار، مجمكع فيو مصنفات العباس األصـ كا 
 كلـ أجده في كتب ابف مردكيو.، (114/ 1تفسيره ، )ج( ابف كثير، (5
 .363(، رقـ الحديث2/200( أبك نعيـ، صفة الجنة، )ج(6
 (.1/465في أخبار قزكيف، )ج( الرافعي، التدكيف (7
 .14147(، رقـ الترجمة 412/ 8( ابف حباف، الثقات )(8
 (.160/ 2( ابف حباف، المجركحيف، )ج(9

 .4063، رقـ الحديث 354( ابف حجر، تقريب التيذيب ، ص(10
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 رابعاا: سبب حكـ ابف كثير عميو بالغرابة

ار اإلسناد عمى راٍك منكر الحديث، كقد رفعو، ، كمد-أؼ: تفرده–لغرابة إسناده 
كالصكاب أنو مقطكع، حيث قاؿ ابف كثير معقِّبًا: "كاألظير أنو مف كبلـ قتادة"، كىذا يؤكد كبلـ 

 .(1)"-ملسو هيلع هللا ىلص-ابف حباف عف ىذا الحديث: كىذا قكؿ قتادة، رْفُعو ال أصل لو مف كبلـ النبي 
 خامساا: خالصة دراسة الحديث

الحديث ضعيف جدًا؛ لعدـ ثبكت اإلسناد مرفكعًا، بل األصل عدـ الرفع، كحكـ عميو 
 ابف كثير بالغرابة؛ لتفرد الضعيف بالحديث.

 
َثَنا ُعْثَماُف  17) َثَنا َأُبك ُكَرْيٍب، َحدَّ ـُ َأُبك َجْعَفِر ْبُف َجِريٍر: َحدَّ َما ( قاؿ ابف كثير: َقاَؿ اإْلِ

ِ ْبِف َعبَّاسٍ  اِؾ، َعْف َعْبِد ّللاَّ حَّ َثَنا َأُبك َرْكٍؽ، َعِف الضَّ َثَنا ِبْشُر ْبُف ِعَماَرَة، َحدَّ    اْبُف َسِعيٍد، َحدَّ
ُؿ َما َنَزَؿ ِجْبِريُل َعَمى ُمَحمٍَّد ملسو هيلع هللا ىلص َقاَؿ: "َيا ُمَحمَُّد اْسَتِعْذ"، َقاَؿ: "َأْسَتِعيُذ اَؿ: رضي هللا عنيما، قَ  َأوَّ

ـِ"، ثُ  ِحي ْحَمِف الرَّ ـِ َّللاَِّ الرَّ َـّ َقاَؿ: "ُقْل: ِبْس ـِ"، ُث ِجي ْيَطاِف الرَّ ـِ ِمَف الشَّ ِميِع اْلَعِمي َؿ: "اْقَرْأ َـّ َقاِباَّللَِّ السَّ
ُؿ ُسوَرٍة َأْنَزَلَيا َّللاَُّ َعَمى ُمَحمٍَّد ملسو هيلع هللا ىلص ـِ َربَِّؾ الَِّذي َخَمَق"، َقاَؿ َعْبُد َّللاَِّ: "َوِىَي َأوَّ   ِبِمَساِف ِجْبِريَل"،ِباْس

نََّما َذَكْرَناُه ِلُيْعَرَؼ، َفِإفَّ ِفي ِإْسَناِدِه َض  ْعًفا َكاْنِقَطاًعا، َكّللاَُّ أَْعَمـُ َكَىَذا اأْلََثُر َغِريٌب، َكاِ 
(2). 

 أولا: تخريج الحديث
، في أربعة مكاضع كميا مختصرة، كبلىما (4)بنحكه، كابف أبي حاتـ (3)أخرجو الطبرؼ 

 مف طريق عثماف بف سعيد الزيَّات، بو.
 ثانياا: دراسة رجاؿ اإلسناد

 عثماف بف سعيد: -1
 .(6)كمثمو قاؿ ابف حجر، (5)قاؿ َأُبك حاتـ: "ال بأس ِبو"
                                                           

 (.160/ 2( ابف حباف، المجركحيف، )ج(1
 (.28/ 1( ابف كثير، تفسيره، )ج(2
 (.111 /1( الطبرؼ، تفسيره، )ج(3
(، رقـ 9/3027ج، ك)6(، رقـ الحديث26/ 1ج، ك) 4ك 1رقـ الحديث(، 25/ 1، )ج( ابف أبي حاتـ، تفسيره(4

 .17208الحديث
 (.380/ 19( المزؼ، تيذيب الكماؿ، )ج(5
 (.383)ص ( ابف حجر، تقريب التيذيب، (6
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 الخالصة: صدوؽ.
 بشر بف ِعمارة: -2

 ضعيف. فالخالصة:، (1)متفق عمى تضعيفو
 .(2)ىك عطية بف الحارث الَيْمَدانيّ أبو َرْوؽ:  -3

قاؿ أحمد بف حنبل: "ليس بو بأس"، كقاؿ أبك حاتـ: قاؿ يحيى بف معيف: "صالح"، ك 
، كقاؿ     (5)، كذكره ابف حباف في الثقات(4)بو"، كقاؿ يعقكب بف سفياف: "ال بأس (3)"صدكؽ"

 .(6)ابف حجر: "صاحب التفسير، صدكؽ"
 صدكؽ. الخالصة:

 الضحاؾ بف ُمزاِحـ: -4
، (9)، كضعفو يحيى بف سعيد(8)، كيحيى بف معيف، كأبك زرعة(7)كثقو أحمد بف حنبل

العبلئي في ، فعنده عمة إرساؿ، حيث ذكره (10)كقاؿ ابف حجر: "صدكؽ كثير اإلرساؿ"
، (11)المراسيل، إذ نقل عف شعبَة كأبي زرعة كابِف حباف، أنو ما لقي ابف عباس رضي هللا عنيما

، فيك مرِسل عف ابف عباس (12)كقاؿ المزؼ: "كقيل: لـ يثبت لو سماع مف أحد مف الصحابة"
 ىنا.

 صدكؽ، ُمرِسل. الخالصة:
 ثالثاا: الحكـ عمى إسناد الحديث:
 بشر بف عمارة، كإلرساؿ الضحاؾ بف مزاحـ. إسناده ضعيف؛ لضعف 
                                                           

كالمزؼ، تيذيب الكماؿ في ، 247(، رقـ الترجمة 2/160( ينظر: ابف عدؼ، الكامل في ضعفاء الرجاؿ )ج(1
 .836(، رقـ الترجمة 455/ 1(، كابف حجر، تيذيب التيذيب )ج137/ 4أسماء الرجاؿ، )ج

 (.348/ 6( ابف سعد، الطبقات الكبرػ )ج(2
 (.382/ 6( ينظر: ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديل، )ج(3
 يخ( لمفسكؼ.المعرفة كالتار (، كلـ أجده في )224/ 7لتيذيب )ج( ابف حجر، تيذيب ا(4
 .10052(، ترجمة 277/ 7( ابف حباف، الثقات، )ج(5
 .393( ابف حجر، تقريب التيذيب، ص(6
 .2375(، ترجمة 309/ 2( ينظر: أحمد بف حنبل، العمل كمعرفة الرجاؿ )ج(7
 .2024(، ترجمة 458/ 4( ينظر: ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديل، )ج(8
 (.326/ 2)ج( ينظر: الذىبي، ميزاف االعتداؿ، (9

 .280( ابف حجر، تقريب التيذيب، ص(10
 .199( العبلئي، جامع التحصيل، ص(11
 (.292/ 13( المزؼ، تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ، )ج(12
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 رابعاا: سبب حكـ ابف كثير عميو بالغرابة: 

قصد ىنا بالغرابة الضعَف كالتفرد، حيث ال يكجد طريق آخر لئلسناد، كفيو راٍك 
ضعيٌف، كآخر مرِسٌل، فاجتمعت أسباٌب عدة لمضعف، جمعيا في كممة غريب، كمف منيجو 

 افقت الدراسة، ككصفو باألثر؛ ألنو نقمو عف ابف عباس مف كبلمو.ىنا ذكر سبب الغرابة، إذ ك 
 خامساا: خالصة الدراسة:

إسناد الحديث ضعيف، كالحكـ بالغرابة كاف حكمًا عمى الحديث، ككصفًا لو، إذ كاف فيو 
رساٌؿ كتفرٌد.  ضعٌف كا 
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َثَنا إسماعيل بف َجْعَفٍر، َعْف َعْمِرك 18)            ( قاؿ ابف كثير: قاؿ أبك عبيد: َحدَّ
، َعْف ُعرْ ا ِ ْبِف َحْنَطٍب، َعْف َحِبيِب ْبِف ِىْنٍد اأْلَْسَمِميِّ َكَة، ْبِف َأِبي َعْمٍرك َمْكَلى اْلُمطَِّمِب ْبِف َعْبِد ّللاَّ

ْبعَ َأفَّ النَِّبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َقاَؿ:  َعْف َعاِئَشَة َرِضَي ّللاَُّ َعْنَيا، ، َكَىَذا َأْيًضا "(2)َفُيَو َحْبرٌ  (1)"َمْف َأَخَذ السَّ
، كركػ عنو عمرك بف َعْمٍرك       َغِريٌب، َكَحِبيُب اْبُف ِىْنِد ْبِف َأْسَماَء ْبِف ِىْنِد ْبِف َحاِرَثَة اأْلَْسَمِميُّ

ِ ْبُف َأِبي  ـْ َيْذُكْر ِفيِو َجْرحًا، َفاَّللَُّ أَْعَمـُ َكَعْبُد ّللاَّ ، َكَل ـٍ الرَّاِزؼُّ َبْكَرَة، َكَذَكَرُه َأُبك َحاِت
(3). 

 أول: تخريج الحديث
ـ (4)أخرجو عمي بف ُحجر بنحكه،  (6)بمثمو، كأحمد (5)بمثمو، كأبك عبيد القاسـ بف سبلَّ

رِّيس  (10)بنحكه، كبمفع: "َفُيَك َخْيٌر"، كالبييقي (9)بمثمو، كالحاكـ (8)بمثمو، كالطحاكؼ  (7)كابف الضِّ
 (12)بنحكه، كأحمد (11)بمثمو، ستتيـ مف طريق إسماعيل بف جعفر، كأخرجو إسحاؽ بف راىكيو
بنحكه، كبمفع: "َفُيَك  (13)بنحكه، كبلىما مف طريق سميماف بف ببلؿ، كأخرجو سعيد بف منصكر

ثبلثتيـ مف طريق عبد العزيز بف دمحم، ثبلثتيـ  بمثمو، (15)بمثمو، كالطحاكؼ  (14)َخْيٌر"، كالفريابي
)إسماعيل بف جعفر، كسميماف بف ببلؿ، كعبد العزيز بف دمحم( عف عمرك بف أبي عمرك بو، 

                                                           

( ذكر سعيد بف جبير أف السبع الطَُّكؿ ىي: البقرة، كآؿ عمراف، كالنساء، كالمائدة، كاألنعاـ، كاألعراؼ، (1
 ((.66/ 1تفسيره، )جكيكنس. )ينظر: ابف كثير، 

حبر(، كتب الحديث كىـ الكثرة، فبمفع ) خير( إال عند الحاكـ كسعيد بف منصكر، كأما بقية( لـ ترد لفظة )(2
فة، أك كجٌو آخر، لكفَّ خير( مصحَّ لممعنى كلمسياؽ، فقد تككف كممة )كلعميا األقرب لمصكاب، إذ ىي األنسب 

 َحْبر(، كهللا أعمـ.األرجح )
 (.66ك65/ 1ر، تفسيره )ج( ابف كثي(3
 .372رقـ الحديث ، (435)ص ( عمي بف ُحجر، أحاديث إسماعيل بف جعفر، (4
ـ، فضائل القرآف، (5  .(226)ص ( أبك عبيد القاسـ بف سبلَّ
 .24443(، رقـ الحديث40/501( أحمد بف حنبل، مسنده، )ج(6
 .72(، رقـ الحديث1/50( ابف الضريس، فضائل القرآف، )ج(7
 .1378(، رقـ الحديث3/408الطحاكؼ، شرح مشكل اآلثار، )ج( (8
 .2070(، رقـ الحديث1/752( الحاكـ النيسابكرؼ، المستدرؾ، )ج(9

 .2191(، رقـ الحديث4/70( البييقي، شعب اإليماف، )ج(10
 .804(، رقـ الحديث2/228( إسحاؽ بف راىكيو، مسنده، )ج(11
 .24531حديث(، رقـ ال41/78، )جمسنده( أحمد بف حنبل، (12
 .69(، رقـ الحديث2/1226( سعيد بف منصكر، تفسيره، )ج(13
 .197رقـ الحديث، (171)ص ( الفريابي، فضائل القرآف، (14
 .1377(، رقـ الحديث3/407( الطحاكؼ، شرح مشكل اآلثار، )ج(15
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 مرفكعًا.
أبي ىريرة رضي هللا عنو مرفكعًا، أخرجو أحمد  كلمحديث شاىٌد مرسٌل مف حديث

 .(1)بنحكه
 ثانياا: دراسة رجاؿ السند

 عمروعمرو بف أبي  -1
: أبك زرعة قاؿك ، (3)كقاؿ أبك حاتـ: "ال بأس بو"، (2)قاؿ أحمد بف حنبل: "ليس بو بأس"

، (5)كقاؿ ابف عدؼ: "ال بأس بو؛ ألف مالكًا ال يركؼ إال عف ثقة أك صدكؽ" ،(4)"مديني ثقة"
قاؿ ك ، (6)ذكره ابف حباف في الثقات، كقاؿ: "ربما أخطأ يعتبر حديثو مف ركاية الثقات عنو"ك 

قاؿ ك ، (7)منحط عف الدرجة العميا مف الصحيح" ،الذىبي: "صدكؽ"، كقاؿ: "حديثو صالح حسف
، (9)قاؿ عباس الدكرؼ، عف يحيى بف معيف: "في حديثو ضعف"ك  ،(8)ابف حجر: "ثقة ربما كىـ"

، كقاؿ أبك بكر بف أبي خيثمة، عف (10)كقاؿ ابف الجنيد، عف يحيى بف معيف: "ليس بذاؾ القكؼ"
كذكره ابف الجكزؼ في ، (12)، كقاؿ النسائي: "ليس بالقكؼ"(11)معيف: "ضعيف الحديث"يحيى بف 
 .(13)الضعفاء

 صدكؽ.الخالصة: 
قاؿ ابف حجر: حبيب بف أبي ثابت قيس، كيقاؿ: ىند بف دينار األسدؼ حبيب بف ىند:  -2

                                                           

 .24444(، رقـ الحديث40/502( ينظر: أحمد بف حنبل، مسنده، )ج(1
 (.52/ 2عرفة الرجاؿ ألحمد ركاية ابنو عبد هللا )ج( أحمد بف حنبل، العمل كم(2
 (. 253/ 6( ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديل، )ج(3
 ( المرجع السابق، الصفحة نفسيا.(4
 (.207/ 6( ينظر: ابف عدؼ، الكامل في ضعفاء الرجاؿ )ج(5
 (.185/ 5( ابف حباف، الثقات، )ج(6
 (.84/ 2كالكاشف، )ج(، 281/ 3( الذىبي، ميزاف االعتداؿ )ج(7
 .5083، ترجمة (425)ص ( ابف حجر، تقريب التيذيب، (8
 (.203/ 3ركاية الدكرؼ )ج -( ابف معيف، تاريخو (9

 .305( ابف الجنيد، سؤاالتو، ص(10
 (.281/ 2السفر الثالث )ج -( تاريخ ابف أبي خيثمة ،التاريخ الكبير (11
       ، كتحرؼ في المطبكع منو إلى: "عمر 455مة ، ترج(80)ص ( النسائي، الضعفاء كالمتركككف، (12

 بف أبي عمر.ا
 (230/ 2( ينظر: ابف الجكزؼ، الضعفاء كالمتركككف )ج(13
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 .(1)مكالىـ أبك يحيى الككفي، ثقة فقيو جميل، ككاف كثيَر اإلرساؿ كالتدليس
ه ابف حجر في الطبقة الثالثة مف طبقات المدلسيف ُوِصف بالتدليسوقد  ، (2)حيث عدَّ
، حيث قاؿ العبلئي: "قاؿ سفياف الثكرؼ كأحمد بف حنبل كيحيى بف معيف وات ِيـ باإلرساؿ

 .(3")كالبخارؼ كغيرىـ: لـ يسمع حبيب بف أبي ثابت مف عركة بف الزبير شيئاً 
س؛ لعدـ التصريح بالسماع، ككذا مشكمة اإلرساؿ كبعد البحث لـ تحل مشكمة التدلي

 ثابتة كالمشكمة كاضحة فييا.
  .كباقي ركاة السند ثقات
 ثالثاا: الحكـ عمى إسناد الحديث

إسناد الحديث ضعيف؛ لعمة التدليس كاإلرساؿ عند حبيب بف ىند، لكفَّ متف الحديث 
د في مسنده مف حديث أبي ىريرة يتقكػ بشاىٍد لو، كالشاىد فيو انقطاع، كىك عند اإلماـ أحم

، (5)حيث قاؿ: "ىذا حديث صحيح اإلسناد" إسناد الحديث كقد صحح الحاكـ، (4)رضي هللا عنو
أما تصحيح الحاكـ إلسناد الحديث؛ فؤلنو ، ف(6)كقاؿ األلباني: "الحديث حسف أك قريب منو"

 بشكاىده، كىذا مف منيجو.متساىل، كأما تحسيف األلباني لو؛ فؤلنو يحكـ عمى إسناد الحديث 
 سبب حكـ ابف كثير عميو بالغرابة رابعاا:

ألف ىذا الطريق ال ُيركػ عف عائشة رضي هللا عنيا إال بيذا اإلسناد، كما أشار إلى 
لضعف اإلسناد؛ فمعمو لكجكد عمتي التدليس كاإلرساؿ عند حبيب بف ىند، كقد ، ك (7)ذلؾ البزار

أنو سبب الضعف، كلـ يغفل ابف كثير عف الشاىد بل ذكره،  قصدعرَّؼ ابف كثير بو، ككأنو ي
فكأنو ميمل، فتككف كمع ذلؾ حكـ عمى الحديث بالغرابة؛ فمعل الشاىَد لـ يقَك عنده لبلعتضاد، 

 بحديث عائشة رضي هللا عنيا، كهللا أعمـ.  -كىك حبيب بف ىند-الغرابة لتفرد صاحب العمة 
 خامساا: خالصة الدراسة

الحديث ضعيف، كمتنو حسف بالشاىد، كالغرابة التي بمعنى التفرد انتفت لكجكد إسناد 
                                                           

 .1084، ترجمة 150( ابف حجر، تقريب التيذيب، ص(1
 .37( ينظر: ابف حجر، طبقات المدلسيف ، ص(2
 .158( العبلئي، جامع التحصيل، ص(3
 .24444(، رقـ الحديث40/502ج( أحمد بف حنبل، مسنده، )(4
 (.752/ 1( الحاكـ، المستدرؾ عمى الصحيحيف )ج(5
(، كصحيح الجامع الصغير 385/ 5( األلباني، سمسمة األحاديث الصحيحة كشيء مف فقييا كفكائدىا )ج(6

 (.1036/ 2كزيادتو )ج
 .2326(، رقـ الحديث 3/95( الييثمي، كشف األستار عف زكائد البزار )ج(7
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، أما ابف كثير فأراد بالغرابة -أؼ راكياف في كل طبقة عمى األقل– شاىد لمحديث، فأصبح عزيزاً 
 ، كهللا أعمـ.تفرد صاحب العمة باإلسناد مف حديث عائشة رضي هللا عنيا

 

ـٍ 19) َثَنا َأُبك َعاِص اؾ –( قاؿ ابف كثير: قاؿ ابف جرير: حدثنا دمحم بف اْلَقزَّاُز، َحدَّ الضحَّ
"ِإفَّ َّللاََّ ، َعْف َشِريٍؾ، َعْف َرُجٍل، َعْف ِعْكِرَمَة، َعِف اْبِف َعبَّاٍس رضي هللا عنيما، َقاَؿ: -بف َمْخَمد

، َفَقا ـَ ا، َفَقاَؿ: اْسُجُدوا آِلَد ا َخَمَق َخْمقا َـّ َخَمَق َخْمقا ، ُث ـْ ـْ َناراا َفَأْحَرَقْتُي ُلوا: َل َنْفَعُل، َفَبَعَث َّللاَُّ َعَمْيِي
، َقاَؿ: فأَبْوا، فبعث للا عمييـ ناراا  ـَ آَخَر، َفَقاَؿ: ِإنِّي خاِلٌق َبَشراا ِمْف ِطيٍف، اْسُجُدوا آِلَد

َـّ َخَمَق َىُؤَلِء، َفَقاَؿ: اْسجُ  ، ُث ـْ ، َوَكاَف ِإْبِميُس ِمْف ُأوَلِئَؾ الَِّذيَف َأَبْوا َفَأْحَرَقْتُي ـْ ، َقاُلوا: َنَع ـَ ُدوا آِلَد
،" ـَ َكَىَذا َغِريٌب، َكاَل َيَكاُد َيِصحُّ ِإْسَناُدُه؛ َفِإفَّ ِفيِو َرُجبًل ُمْبَيًما، َكِمْثُمُو اَل ُيْحَتجُّ ِبِو،  َأْف َيْسُجُدوا آِلَد

َكّللاَُّ أَْعَمـُ 
(1). 
 تخريج الحديثأولا: 

في مكضع آخر، كأبك الشيخ  (3)بمثمو بو، مكقكفًا، كأخرجو الطبرؼ  (2)أخرجو الطبرؼ 
، كبلىما بنحكه، مف طريق أبي عاصـ عف شبيب بف بشر عف عكرمة بو، (4)األصبياني

 مكقكفًا.
 ثانياا: دراسة رجاؿ اإلسناد

 .(5)ىك ُمَحمَّد بف سناف بف يزيد القزازدمحم بف الَقزَّاز:  -1
يتكمـ  -يعني أبا داكد-نقل الخطيب البغدادؼ عف أبي ُعَبيد اآلُجرِّؼ أنو قاؿ: "كسمعتو 

َقاَؿ: "في أمره نظر"،   -ابف عقدة –في ُمَحمَّد ْبف سناف، يطمق فيو الكذب"، كعف ابف سعيد 
: "ليس عندؼ بثقة"، كعف الدارقطني أنو قاؿ: "دمحم  -ابف خراش–كعف عبد الرحمف بف يكسف 

، َكَقاؿ عبد الرحمف ْبف َأبي حاتـ: "كتب (6)ف سناف القزاز أصمو بصرؼ، سكف َبْغَداد ال بأس بو"ب
في ذلؾ الكقت، فأتيتو أنا ببغداد، سألت عنو عبد الرحمف       عنو أبي بالبصرة، ككاف مستكراً 

عى سماع ، لكف ابف حجر قاؿ: إف كاف عِمَده مف كّذبو، ككنو اد(7)اْبف خراش فقاؿ: ىك كذاب"
                                                           

 (.139ك138/ 1ابف كثير، تفسيره، )ج( (1
 (.541/ 1( الطبرؼ، تفسيره، )ج(2
 (.65/ 14( المرجع السابق، )ج(3
 (.1561/ 5( العظمة ألبي الشيخ األصبياني )ج(4
 (.323/ 25( المزؼ، تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )ج(5
 (.407/ 2( ينظر: الخطيب البغدادؼ، تاريخ بغداد، )ج(6
 .1517(، ترجمة 279/ 7ـ، الجرح كالتعديل، )ج( ابف أبي حات(7
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 .(2)، كقاؿ: "ضعيف"(1)حديث مف ابف ُعبادة، فيك جرح ليف؛ لعمو استجاز ركايتو عنو بالكجادة
 ضعيف.الخالصة: 

 شريؾ بف عبد للا النخعي: -2
قاؿ ابف َطيماف: قمت ليحيى: يركؼ يحيى بف سعيد اْلقطَّاف َعف شريؾ؟ َفَقاَؿ: "لـ يكف 

، كعف معاكية، َعف (3)ِثَقة"، كقاؿ: َسِمعت يحيى َيُقكؿ: "شريؾ ِثَقة"شريؾ ِعْند يحيى ِبَشْيء، َكُىَك 
َيْحيى، قاؿ: "َشِريؾ بف َعبد هللا صدكٌؽ ثقٌة، إالَّ أنَّو إذا خالف، فَغْيُره أحبُّ إلينا منو"، كقاؿ 

، كقاؿ يحيى مرة: "َشِريؾ ثقة، إالَّ أنو (4)معاكية بف صالح: كسمعت أحمد بف حنبل شبييا بذلؾ
، كقاؿ العجمي: "ككفي، ثقة، ككاف (5)اف ال يتقف، كيغمط، كيذىب بنفسو عمى سفياف كشعبة"ك

حسف الحديث، ككاف أركػ الناس عنو إسحاؽ بف يكسف األزرؽ الكاسطي، سمع منو تسعة 
، كعف ككيع قاؿ: "لـ يكف أحد أركػ عف الككفييف مف شريؾ"، كقاؿ: عيسى بف (6)آالؼ حديث"

، كقاؿ أبك زرعة: "كاف كثير الحديث، (7)دا قط أكرع في عممو مف شريؾ"يكنس: "ما رأيت أح
، كقاؿ يحيى بف سعيد: "قدـ شريؾ مكة، فقيل لي لك أتيتو؟ فقمت: (8)صاحب كىـ، يغمط أحيانًا"

لك كاف بيف يدؼ ما سألُتو عف شيء، كضعف حديثو جدًا، قاؿ يحيى: أتيتو بالككفة، فإذا ىك ال 
عمي صالح بف دمحم: "شريؾ صدكؽ، كلما كلي القضاء اضطرب حفظو، كقل  ، َقاَؿ أبك(9)يدرؼ"

، كقاؿ الجكزجاني: "شريؾ بف عبد هللا سيء (10)ما يحتاج إليو في الحديث الذؼ يحتج بو"
، كقاؿ ابف عدؼ: (12)، َكَقاؿ النََّسائي: "ليس بو بأس"(11)الحفع، مضطرب الحديث، مائل"
نَّما ذكرت مف حديثو كأخباره طرفًا، كفي "كلَشِريؾ حديث كثير مف المقطكع  كالمسند كأصناؼ، كاِ 

بعض ما لـ أتكمـ عمى حديثو مما أمميت بعض اإلنكار، كالغالب عمى حديثو الصحة كاالستكاء، 
                                                           

 (.207/ 9( ينظر: ابف حجر، تيذيب التيذيب )ج(1
 .5936(، رقـ الترجمة 482 )ص( ابف حجر، تقريب التيذيب (2
 .36( يحيى بف معيف، مف كبلـ أبي زكريا يحيى بف معيف في الرجاؿ )جركاية طيماف(، ص(3
 (.12/ 5)ج ( ابف عدؼ، الكامل في ضعفاء الرجاؿ،(4
 ( المرجع السابق، الصفحة نفسيا.(5
 .218( العجمي، الثقات، ص(6
 (.366/ 4( ينظر: ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديل، )ج(7
 (.367/ 4( المرجع السابق، )ج(8
 (.285/ 9( الخطيب البغدادؼ، تاريخ بغداد، )ج(9

 (.286/ 9( المرجع السابق، )ج(10
 .150ص( الجكزجاني، أحكاؿ الرجاؿ، (11
 (.472/ 12( المزؼ، تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ، )ج(12
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كالذؼ يقع في حديثو مف النكرة إنما أتي فيو مف سكء حفظو، ال أنو يتعمد في الحديث شيئًا مما 
، قاؿ ابف حجر: "صدكؽ يخطئ كثيرًا، تغير (1)مف الضعف"يستحق أف ينسب فيو إلى شيء 

 .(2)حفظو منذ كلي القضاء بالككفة، ككاف عاداًل فاضبًل عابدًا شديدًا عمى أىل البدع"
 صدكؽ، يخطئ كثيرًا. الخالصة:

 رجل: -3
 راٍك مبيـ، ال ُيدرػ مف ىك، كلـ أعثر عمى اسمو.

 شبيب بف بشر: -4
 .(3)صدكؽ يخطئ: خالصة أقواؿ النقاد أنو
 ثالثاا: الحكـ عمى إسناد الحديث

ـٍ في اإلسناد، كلـ يعرؼ،  إسناد الحديث ضعيف؛ لضعف دمحم القزاز، كلكجكد راٍك مبي
 لكنَّو يتقكػ بالمتابعة مف طريق شبيب بف بشر، فيصبح اإلسناد حسنًا لغيره.

 رابعاا: سبب حكـ ابف كثير عميو بالغرابة
الراكؼ المبيـ في اإلسناد، حيث عمل ابف كثير حكمو  لعل السبب في ذلؾ ىك كجكد

عميو بذلؾ، حيث قاؿ: " كال يكاد يصح إسناده؛ فإف فيو رجبًل مبيًما، كمثمو ال يحتج بو"، كلعمو 
ت إسناد الحديث.  غفل عف المتابعة مف طريق شبيب، حيث إنيا قكَّ

 خامساا: خالصة الدراسة
كحكـ ابف كثير عمى الحديث بالغرابة؛  إسناده ضعيف؛ إلبياـ راٍك، كلضعف آخر،
 ألجل المتابعة. لغيره ليذيف السببيف، كقد ذكرىما، كارتقى اإلسناد إلى حسفٍ 

 
  

                                                           

 (.35/ 5( ابف عدؼ، الكامل في ضعفاء الرجاؿ، )ج(1
 .266( ابف حجر، تقريب التيذيب، ص(2
(، 4/359، كابف حباف، الثقات )ج1564(، رقـ الترجمة 357/ 4( ينظر: ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديل )ج(3
(، رقـ الترجمة 359/ 12لمزؼ، تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )ج، كا3343(، رقـ الترجمة 4/359)ج

2689. 
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َثَنا  20) ، َحدَّ كِفيُّ َثَنا َأْحَمُد ْبُف َيْحَيى اأْلَْكِدؼُّ الصُّ ـٍ: َحدَّ ( قاؿ ابف كثير: َقاَؿ اْبُف َأِبي َحاِت
َثَنا ُسُركُر ْبُف المغيرة الكاسطي ابف َأِخي َمْنُصكِر ْبِف َزاَذاَف، َأُبك َسِعيٍد َأْحَمُد ْبُف  اُد، َحدَّ َداُكَد اْلَحدَّ

، َعْف َأِبي ُىَرْيَرَة رضي هللا عنو، َقاَؿ: َقاَؿ (1)َعْف َعبَّاِد ْبِف َمْنُصكٍر، َعِف اْلَحَسِف، َعْف َأِبي َراِفعٍ 
ـُ "َلْوَل َرُسكُؿ ّللاَِّ ملسو هيلع هللا ىلص:  ا، َوَلْو َأنَُّي نَّا ِإْف شاَء َّللاَُّ َلُمْيَتُدوَف، َما ُأْعُطوا َأَبدا  َأفَّ َبِني ِإْسَراِئيَل َقاُلوا: َواِ 

َد َّللاَُّ َعَمْيِيـْ  ُدوا، َفَشدَّ "، َكَىَذا َحِديٌث اْعَتَرُضوا َبَقَرةا ِمَف البقر فذبحوىا ألجزأت عنيـ، ولكف َشدَّ
، َغِريٌب ِمْف َىَذا  ؼِّ دِّ ـَ ِمْثُمُو عمى السُّ ـِ َأِبي ُىَرْيَرَة، َكَما َتَقدَّ اْلَكْجِو، َكَأْحَسُف َأْحَكاِلِو َأْف َيُككَف ِمْف َكبَل

َكّللاَُّ أَْعَمـُ 
(2). 

 أولا: تخريج الحديث
، ثبلثتيـ مختصرًا، مف طريق أحمد (5)، كتماـ الرازؼ (4)، كابف أبي حاتـ(3)أخرجو البزار 

 و، مرفكعًا.بف داكد با
 .(6)كلو شاىد مف طريق عكرمة مرسبًل، أخرجو سعيُد بف منصكر

 .(7)مف حديث ابف عباس مكقكفًا عميو، أخرجو ابف أبي حاتـ ثافٍ  كلو شاىدٌ 
ْمماني مرسبًل، أخرجو   .(8)البييقيكلو شاىد ثالث مف حديث َعِبيدة السَّ

 ثانياا: دراسة رجاؿ اإلسناد
 الواسطيسرور بف المغيرة  -1

، كقاؿ عنو أبك حاتـ: (9)سأؿ الجنيُد ابَف معيف عنو، فقاؿ: "زعمكا أنو كاسطي، ال أعرفو"
كقاؿ الذىبي: "ذكره  (11)، كقاؿ ابف حباف: "ركػ عنو أبك سعيد الحداد الغرائب"(10)"شيخ"

 ، (12)كتكمـ فيو" األزدؼ،
                                                           

 ((.99/ 6( أبك رافع: ىك ُنَفيع الصائغ. )ينظر: تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )ج(1
 (.195/ 1( ابف كثير، تفسيره، )ج(2
 .9599 رقـ الحديث(، 71/ 17( البزار، مسنده أك البحر الزخار، )ج(3
 .722(، رقـ الحديث 141/ 1، تفسيره، )ج( ابف أبي حاتـ(4
 .85(، رقـ الحديث42/ 1( تماـ الرازؼ، فكائده )ج(5
 .193(، رقـ الحديث565/ 2( سعيد بف منصكر، التفسير مف سننو )ج(6
 .693(، رقـ الحديث 137/ 1( ابف أبي حاتـ، تفسيره، )ج(7
 .12248(، رقـ الحديث6/362( البييقي، السنف الكبرػ )ج(8
 .(415)ص ( ابف الجنيد، سؤاالتو، (9

 (.325/ 4( ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديل، )ج(10
 (.301/ 8( ابف حباف، الثقات، )ج(11
 (.116/ 2( الذىبي، ميزاف االعتداؿ، )ج(12
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 .(2)عمى قمة ركايتو" ، كقاؿ: "ككاف متقناً (1)كذكره ابف حباف في الثقات
 ىك صدكؽ الخالصة: 

 . (3)متفق عمى تضعيفوعباد بف منصور:  -2
 ضعيف. الخالصة:

 وبقية الرواة ثقات.
 ثالثاا: الحكـ عمى إسناد الحديث

إسناد الحديث ضعيف؛ لضعف عباد بف منصكر، كقد قاؿ الييثمي: "ركاه البزار، كفيو 
 .(5)، كقاؿ األلباني: "منكر"(4)ثقات"عباد بف منصكر، كىك ضعيف، كبقية رجالو 
 رابعا: سبب حكـ ابف كثير عميو بالغرابة

لتفرد الضعيف بالركاية، كىك عباد بف منصكر، قاؿ البزار: "كىذا الحديث ال نعممو 
؛ فقد عقب (6)يركػ عف أبي ىريرة رضي هللا عنو، إال بيذا اإلسناد"   ، باإلضافة إلى أنو ُمَعلّّ

، كىذا قكؼ؛ لعدـ (7)العمة، فقاؿ: "كأحسف أحكالو أف يككف مف كبلـ أبي ىريرة"ابف كثير ببياف 
سناده حسف  .(8)مجيء الحديث مرفكعًا إال بيذا اإلسناد، كلمجيئو مكقكفًا عف ابف عباس، كا 

 خامساا: خالصة الدراسة
إسناد الحديث ضعيف؛ لضعف راٍك، كحكـ عميو ابف كثير بالغرابة؛ لتفرد الضعيف 

 ية، كلكجكد عمة في اإلسناد، كىي رفع المكقكؼ.بالركا
  
 

                                                           

 .8465(، ترجمة 437/ 6)ج الثقات( ابف حباف، (1
 .280( ابف حباف، مشاىير عمماء األمصار، ص(2
(، كابف شاىيف، 134/ 3(، كالعقيمي، الضعفاء الكبير، )ج270/ 7طبقات الكبرػ، )ج( ينظر: ابف سعد، ال(3

(، كالمزؼ، 544/ 5، كابف عدؼ، الكامل في ضعفاء الرجاؿ، )ج146تاريخ أسماء الضعفاء كالكذابيف، ص
 .280(، كالذىبي، ديكاف الضعفاء، ص160-158/ 14تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )ج

 (.26/ 7الزكائد، )ج ( الييثمي، مجمع(4
 (.94/ 12( األلباني، سمسمة األحاديث الضعيفة كالمكضكعة كأثرىا السيئ في األمة، )ج(5
 (.71/ 17( البزار، مسنده، )ج(6
 (.195/ 1( ابف كثير، تفسيره، )ج(7
سناده ىك: قاؿ ابف أبي حاتـ: حدثنا 693(، رقـ الحديث 137/ 1( ينظر: ابف أبي حاتـ، تفسيره، )ج(8   ، كا 

 أبك زرعة ثنا عمرك بف حماد ثنا أسباط عف السدؼ عف ابف عباس رضي هللا عنيما.
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َثَنا َزْمَعُة ْبُف َصاِلٍح، َعِف َسَمَمَة 21) َثَنا َكِكيٌع، َحدَّ ـُ َأْحَمُد: َحدَّ َما ( قاؿ ابف كثير: َقاَؿ اإْلِ
، َعْف ِعْكِرَمَة، َعِف اْبِف َعبَّاٍس رضي هللا عنيما َقاؿَ  ـَ : َلمَّا َمرَّ َرُسوُؿ َّللاَِّ ملسو هيلع هللا ىلص ِبَواِدي اْبِف َكْىَرا

ُعْسَفاَف ِحيَف َحجَّ َقاَؿ: "َيا َأَبا بكر، أي  واد َىَذا؟"، َقاَؿ: "َىَذا َواِدي ُعْسَفاَف"، َقاَؿ: "َلَقْد َمرَّ ِبِو 
ـُ َعَمى َبْكرات، ُخُطميف المِّيُف، ُأزُ  اَل َماُر، ُيَمب وَف ُىوٌد َوَصاِلٌح َعَمْيِيَما السَّ ـُ النِّ ـُ اْلَعَباُء، َوَأْرِدَيُتُي ُرُى

وَف اْلَبْيَت اْلَعِتيقَ   .(2)، َىَذا َحِديٌث َغِريٌب ِمْف َىَذا الكجو، لـ يخرجو أحد منيـ"(1)َيُحج 
 أولا: تخريج الحديث
    بنحكه، ثبلثتيـ مف طريق زمعة  (5)بمثمو، كالبييقي (4)بنحكه، كأحمد( 3)أخرجو ككيع

 بف صالح بو، مرفكعًا.ا
 ثانياا: دراسة رجاؿ اإلسناد

 زمعة بف صالح: -1
 .(7)، كقد قاؿ ابف حجر: "ضعيف"(6)متفق عمى تضعيفو

 سممة بف َوْىراـ: -2
نقل ابف أبي حاتـ عف أحمد بف حنبل أنو قاؿ: "ركػ عنو زمعة أحاديث مناكير، أخشى 

، كقاؿ الذىبي: "لزمعة بف صالح (9)داكد: "ضعيف" ، كقاؿ أبك(8)أف يككف حديُثو حديثًا ضعيفًا"

                                                           

)عسفاف( بضـ العيف كسككف الميممة، قرية جامعة بيف مكة كالمدينة، عمى نحك  بياف غريب الحديث:( (1
مرحمتيف مف مكة، )َبْكرات( جمع بكرة بفتح المكحدة كسككف الكاؼ كىى الثنية مف اإلبل، )كقكلو خطميا( 
د، بضمتيف جمع خطاـ، )أُزُرىـ( بضـ اليمزة كالزاػ جمع إزار، )كالعباء( بحذؼ الياء جمع عباءة بالم

)كاألردية( جمع رداء بكسر الراء، )كالنِّمار( جمع نمرة بفتح النكف ككسر الميـ، كىى الشممة المخططة مف مآزر 
أحمد بف حنبل الشيباني ينظر: الفتح الرباني لترتيب مسند اإلماـ )عراب كأنيا أخذت مف لكف النمر. األ
 .((20/42)ج
 (.399/ 3( ابف كثير، تفسيره، )ج(2
 .127(، رقـ الحديث352 )صلزىد، ( ككيع، ا(3
 .2067(، رقـ الحديث495/ 3( أحمد، مسنده، )ج(4
 .3714(، رقـ الحديث458/ 5( البييقي، شعب اإليماف )ج(5
(، كالمزؼ، تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ، 624/ 3( ينظر: ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديل، )ج(6
 (.9/388)ج
 .2035(، رقـ الترجمة 217 )ص( ابف حجر، تقريب التيذيب (7
 (.175/ 4، )جالجرح كالتعديل( ابف أبي حاتـ، (8
 (.193/ 2( الذىبي، ميزاف االعتداؿ )ج(9
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، كعف أبي زرعة قاؿ: "يمانيّّ (2)، كعف يحيى بف معيف قاؿ: "سممة بف كىراـ ثقة"(1)عنو مناكير"
، (4)، كقاؿ ابف عدؼ: "أرجك أنو ال بأس بركاياتو ىذه األحاديث التي يركييا عنو زمعة"(3)ثقة"

، قاؿ (5)"يْعَتبر بَحديثو مف غير ِرَكاَية َزمَعة بف َصالح َعنُو"كذكره ابف حباف في الثقات، كقاؿ: 
 .(6)ابف حجر: "صدكؽ"
 صدكؽ في غير زمعة بف صالح، كأما فيو فضعيف. الخالصة:

 كبقية الركاة  ثقات.
 ثالثاا: الحكـ عمى إسناد الحديث
لضعف سممة كزمعة، كقد ضعَّفو ابف حجر؛ بسبب زمعة بف  إسناد الحديث ضعيف؛

 . (7)الحص
 رابعاا: سبب حكـ ابف كثير عميو بالغرابة

النفراد إسناده، فمـ يأت إال مف طريق كاحد، كقد قاؿ اإلماـ ابف كثير: "ىذا حِديٌث 
غريٌب مف ىذا الكجو لـ يخرجو أحد منيـ"، كلعمو قصد بذلؾ: أنو لـ يخرجو أحٌد مف المصنفيف 

 لكف مف نفس الطريق.بغير ىذا اإلسناد، فإنو أخرجو ككيع كالبييقي، 
 خامساا: خالصة الدراسة

 إسناد الحديث ضعيف، كجاء الكصف بالغرابة؛ النفراد اإلسناد كضعفو.
  

                                                           

 (.169 )ص( الذىبي، ديكاف الضعفاء (1
 (.175/ 4( ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديل، )ج(2
 المرجع السابق، الصفحة نفسيا.( (3
 (.368/ 4)ج( ابف عدؼ، الكامل في ضعفاء الرجاؿ، (4
 .8284(، رقـ الترجمة 399/ 6( ابف حباف، الثقات )ج(5
 (.248( ابف حجر، تقريب التيذيب، )ص(6
 (.463/ 2( ينظر: ابف حجر، التمخيص الحبير )ج(7
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َثَنا ُمَحمَُّد ْبُف ُعْثَماَف ْبِف       22) : َحدَّ ـِ الطََّبَراِنيُّ ( قاؿ ابف كثير: َقاَؿ اْلَحاِفُع َأُبك اْلَقاِس
، َعْف َحمَّاِد ْبِف َأِبي ْيَباِنيُّ َثَنا َسْعٌد َأُبك َغْيبَلَف الشَّ َثَنا َأْحَمُد ْبُف ُيكُنَس، َحدَّ ُسَمْيَماَف،  َأِبي َشْيَبَة، َحدَّ

، َعْف ِصَمَة ْبِف ُزَفَر، َعْف ُحَذْيَفَة ْبِف اْلَيَماِف َرِضَي ّللاَُّ َعْنُو َقاَؿ: َقاَؿ َرُسكُؿ ّللاَِّ ملسو هيلع هللا ىلص َعفْ  ـَ : ِإْبَراِىي
ي َنْفِسي ِبَيِدِه "َوالَِّذي َنْفِسي ِبَيِدِه َلَيْدُخَمفَّ اْلَجنََّة اْلَفاِجُر ِفي ِديِنِو اأْلَْحَمُق ِفي َمِعيَشِتِو، َوالَّذِ 
اْلِقَياَمِة َمْغِفَرةا  َلَيْدُخَمفَّ اْلَجنََّة الَِّذي َقْد َمَحَشْتُو النَّاُر ِبَذْنِبِو، َوالَِّذي َنْفِسي ِبَيِدِه َلَيْغِفَرفَّ َّللاَُّ َيْوـَ 

ا، َكسَ  َيَتَطاَوُؿ َلَيا ِإْبِميُس َرَجاَء َأْف ُتِصيَبُو"،  .(1)ْعٌد َىَذا اَل أَْعِرُفوُ َىَذا َحِديٌث َغِريٌب ِجدِّ
 أولا: تخريج الحديث

بنحكه،  (3)بمثمو، مف طريق سعد الشيباني، كأخرجو ابف أبي الدنيا (2)أخرجو الطبراني
بنحكه، ثبلثتيـ مف طريق عبد األعمى بف أبي الُمساكر، كبلىما  (5)بمثمو، كالبييقي (4)كالطبراني

 و، مرفكعًا.)سعد الشيباني كعبد األعمى( عف حماد ب
 ثانياا: دراسة إسناد الحديث

 دمحم بف عثماف بف أبي شيبة: -1
، كلـ أر لو …قاؿ ابف عدؼ: "ُمحمد ْبف عثماف ىذا َعَمى ما كصفو عبداف، ال بأس بو،

 . (7)، كقاؿ صالح بف دمحم جزرة: "ثقة"(6)فأذكره" منكراً  حديثاً 
براىيـ بف إسحاؽ الصكاؼ، كداكد بف يحيى،        ككذبو كل مف: ابف عبدكس الرازؼ، كا 

 .(8)كابف خراش، كدمحم بف عبد هللا الحضرمي، كعبد هللا بف أحمد بف حنبل كغيرىـ
 متركؾ.الخالصة: 

 أحمد بف يونس: -2
بِّّي، قاؿ عنو الدارقطني: "ِثَقة" ، كقاؿ أيضًا: (9)ىك أحمد بف يكنس بف المسيب الضَّ

                                                           

 (.434/ 3( ابف كثير، تفسيره، )ج(1
 .3022(، رقـ الحديث168/ 3( الطبراني، المعجـ الكبير )ج(2
 .94(، رقـ الحديث1/99ظف باهلل، )جال، حسف ابف أبي الدنيا( (3
 .5227(، رقـ الحديث5/250( الطبراني، المعجـ األكسط، )ج(4
 .56(، رقـ الحديث1/82( البييقي، البعث كالنشكر، )ج(5
 (.557/ 7( ابف عدؼ، الكامل في ضعفاء الرجاؿ، )ج(6
 (.253/ 3( الخطيب البغدادؼ، تاريخ بغداد كذيكلو، )ج(7
 (.257ك256/ 3السابق، )ج( ينظر: المرجع (8
 (.84 )ص( الدارقطني، سؤاالت الحاكـ لو، (9
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 .(2)، قاؿ ابف أبي حاتـ: "ككاف محمو عندنا محل الصدؽ"(1)يث مف الثقات""كثير الَحدِ 
 : ىك صدكؽ.الخالصة

ْيباني: -3  سعد أبو َغْيالف الشَّ
، كذكره (3)قاؿ أبك حاتـ: "شيخ صالح، في حديثو صنعة"، كقاؿ أبك زرعة: "ال بأس بو"

 .(4)ابف حباف في الثقات
 صدكؽ.الخالصة: 
 إسناد الحديثثالثاا: الحكـ عمى 

إسناده ضعيف جدًا؛ لكجكد راٍك متيـ بالكضع في أكؿ إسناد الحديث األصل، كىك دمحم 
بف عثماف بف أبي شيبة، كأما المتابعات فمدار الحديث فييا عمى راٍك متركؾ أيضًا كىك       ا

 عبد األعمى بف أبي الُمساِكر، كال يقكػ عمى المتابعة.
 يو بالغرابةرابعاا: سبب حكـ ابف كثير عم

لكني ، (5)كبسببو أعمو الييثمي لمضعف الشديد في إسناده، كذكَر السبب في سعد،
 كجدتو صدكقًا، كالعمة في غيره، كهللا أعمـ.

 خامساا: خالصة الدراسة
إسناده ضعيف جدًا؛ لكجكد راٍك متركؾ، كحكـ عميو ابف كثير بالغرابة الشديدة؛ لذلؾ، 

 كهللا أعمـ.
 
َثَنا َأْحَمُد مرُدكَيو( قاؿ ابف كثير: َقاَؿ اْبُف 23) ـٍ، َحدَّ َثَنا ُمَحمَُّد ْبُف َعِميِّ ْبِف ُدَحْي     : َحدَّ

ِ ا َثَنا اْبُف فضيل، عف سميماف بف يزيد، َعْف َعْبِد ّللاَّ َثَنا ِضَراُر ْبُف ُصَرٍد، َحدَّ       ْبُف َحاِزـٍ، َحدَّ
"َلَيْأِتَيفَّ َعَمى النَّاِس َلْيَمٌة َتْعِدُؿ َثاَلَث لياٍؿ ِمْف ِمْعُت َرُسكَؿ ّللاَِّ ملسو هيلع هللا ىلص َيُقكُؿ: ْبِف َأِبي َأْكَفى، َقاَؿ: سَ ا

َـّ َيَناـُ  ـْ َفَيْقَرُأ ِحْزَبُو، ُث ـْ َىِذِه، َفِإَذا َكاَف َذِلَؾ َيْعِرُفَيا اْلُمَتَنفُِّموَف، َيُقوـُ َأَحُدُى َـّ َيُقو َلَياِليُك ـُ َفَيْقَرُأ  ُث
ـْ ِفي َبْعٍض، َفَقاُلوا َما َىَذا؟ َفَيْفَزُعو ـْ َكَذِلَؾ ِإْذ َصاَح النَّاُس َبْعُضُي ـُ، َفَبْيَنَما ُى َـّ َيَنا َف ِإَلى ِحْزَبُو ُث

َماِء َرَجَعْت َوَطَمَعْت ِمْف  اْلَمَساِجِد، فإذا ىـ بالشمس قد طمعت، َحتَّى ِإَذا َصاَرْت ِفي َوَسِط السَّ

                                                           

 (. 432/ 5، )جتاريخ بغداد( الخطيب البغدادؼ، (1
 (.81/ 2( ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديل، )ج(2
 (.88/ 4( المرجع السابق )ج(3
 .13460(، ترجمة 283/ 8( ابف حباف، الثقات، )ج(4
 .17632(، رقـ الحديث10/216( الييثمي، مجمع الزكائد )ج(5
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ا ِإيَماُنَيا"،  -َقاَؿ ِحيَنِئذٍ  -ْطِمِعَيا،مَ  َىَذا َحِديٌث َغِريٌب ِمْف َىَذا اْلَكْجِو، َكَلْيَس ُىَك ِفي َل َيْنَفُع َنْفسا
تَّةِ   .(1)َشْيٍء ِمَف اْلُكُتِب السِّ
 أولا: تخريج الحديث

 مفقكد.لـ أعثر لو عمى تخريج، غيَر ما نقمو ابف كثير عف ابف مردكيو؛ ألف كتابو 
 ثانياا: دراسة رجاؿ اإلسناد

 ِضَراُر ْبُف ُصَرٍد: -1
 .(2)ضعَّفو ُجلُّ العمماء، كتركو بعضيـ

 ضعيف جدًا. الخالصة:
 سميماف بف يزيد أبو المثنى الكعبي: -2

 .(4)، كذكره ابف حباف في الثقات(3)قاؿ أبك حاتـ: "منكر الحديث ليس بقكػ"
 : ضعيف.الخالصة  

 عمى إسناد الحديثثالثاا: الحكـ 
إسناده ضعيف جدًا؛ ألجل ضرار بف ُصَرد، فيك شديد الضعف، كالجتماعو مع ضعف 

 .(5)سميماف بف يزيد، كقد جعمو السيكطي ضمف األحاديث المكضكعة
 رابعاا: سبب حكـ ابف كثير عميو بالغرابة

لمضعف الشديد عند أحد ركاتو، إضافة إلى انفراد اإلسناد، كأما قكؿ ابف كثير: "ىذا 
حديٌث غريٌب مف ىذا الكجو، كليس ىك في شيء مف الكتب الستة"، فعمو قصد أنو ال يكجد مثُل 

ال فالحديث ال تخريج لو في غير الكتب الستة أيضًا،  كقد يككف ىذا اإلسناد في الكتب الستة، كا 
ير أراد غرابة المتف مع غرابة اإلسناد؛ ذلؾ أنو ساؽ قبمو ركايات عدة، ليس فييا عكدة ابف كث

 ، كهللا أعمـ.-كما في الركاية-في النيار بعد طمكعيا مف المغرب  الشمس إلى سيرتيا األكلى
 خامساا: خالصة الدراسة

الضعف، إسناد الحديث ضعيف جدًا، كحكـ ابف كثير عميو بالغرابة؛ ألجل راٍك شديد 
 مع انفراد اإلسناد كتكحده، كهللا أعمـ.

                                                           

 (.336/ 3( ابف كثير، تفسيره )ج(1
، كالمزؼ، تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ 515(، رقـ الترجمة 380/ 1ف )جك ابف حباف، المجركح( ينظر: (2
 (.590/ 5(، كالذىبي، تاريخ اإلسبلـ )ج13/305)ج
 (.149/ 4( ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديل )ج(3
 .8265(، رقـ الترجمة 395/ 6حباف، الثقات )ج( ينظر: ابف (4
 (.59/ 1( ينظر: السيكطي، الآللىء المصنكعة في األحاديث المكضكعة )ج(5
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( قاؿ ابف كثير: َقاَؿ اْلَحاِفُع ُمَحمَُّد ْبُف ُعْثَماَف ْبِف َأِبي َشْيَبَة ِفي ِكَتاِبِو ِصَفُة 24)
َثَنا أبك حنيفة اليم ، َحدَّ َمِميُّ ـُ ْبُف اأْلَْشَعِث السُّ َثَنا اْلَيْيَث ، َحدَّ َثَنا اْلَحَسُف ْبُف َعِميٍّ اني اْلَعْرِش: َحدَّ

َعَمى منبر الككفة،  مؾ، َقاَؿ: َخَطَبَنا َعِميُّ ْبُف َأِبي َطاِلٍب األنصارؼ، عف عمير بف عبد الم
نَّ قاؿ َذا َسَأْلُتُو َعِف اْلَخَبِر َأْنَبَأِني، َواِ  ُو حدثني : "كنت إذا أمسكت َعْف َرُسوِؿ َّللاَِّ ملسو هيلع هللا ىلص اْبَتَدَأِني، َواِ 

: َوِعزَّتِ  ب  ي َوَجاَلِلي َواْرِتَفاِعي فوؽ عرشي، ما مف َقْرَيٍة َوَل َأْىِل عف ربو عز َوَجلَّ َقاَؿ: "َقاَؿ الرَّ
ُلوا َعْنَيا ِإَلى َما َأْحَبْبُت ِمْف َطاَعِتي، ِإلَّ َتحَ  َـّ َتَحوَّ ْلُت َبْيٍت َكاُنوا َعَمى َما َكِرْىُت ِمْف َمْعِصَيِتي، ُث وَّ

ـْ َعمَّا َيْكَرُىوَف ِمْف َعَذاِبي ِإَلى َما ُيِحب   َكَىَذا َغِريٌب، َكِفي ِإْسَناِدِه َمْف ال  وَف ِمْف َرْحَمِتي"،َلُي
 .(1)أعرفو

 أولا: تخريج الحديث
بنحكه بو،  (3)بمثمو، عف الحسف بف عمي، كمف طريقو ابف بطة (2)أخرجو ابف أبي شيبة

 مرفكعًا.
 ثانياا: دراسة رجاؿ اإلسناد

 الييثـ بف األشعث: -1
 .(5)، قاؿ الذىبي: "مجيكؿ"(4)َحديثو، كال َيِصح ِإسناُدُه"قاؿ الُعَقيمي: "ُيخالف في 

 مجيكؿ. الخالصة:
 أبو حنيفة اليماني أو اليمامي: -2

 .(6)ذكره ابف حباف في الثقات، كقاؿ: "يخطئ عمى قمَّة ركايتو"
 .: مجيكؿالخالصة

3- :)  عمير بف عبد الممؾ )َعِدي  ْبُف َعِميَرَة اْلِكْنِدي 
 -رحمو هللا–ير أك عمر بف عبد الممؾ في كتب الرجاؿ، لكفَّ ابف القيـ لـ أجده بمفع عم

 .(8)ولو صحبة، كذكره باسـ َعدؼ بف َعِميرة، فكجدتو، (7)أكرد الحديث مختصراً 
                                                           

 (.378ك377/ 4( ابف كثير، تفسيره )ج(1
 .19(، رقـ الحديث349 )ص( ابف أبي شيبة، العرش كما ركؼ فيو (2
 .134(، رقـ الحديث177/ 7( ابف بطة، اإلبانة الكبرػ )ج(3
 (.276/ 6( العقيمي، الضعفاء )ج(4
 (.319/ 4( الذىبي، ميزاف االعتداؿ )ج(5
 .11393(، رقـ الترجمة 545/ 7( ينظر: ابف حباف، الثقات )ج(6
 (.106/ 2( ابف القيـ، اجتماع الجيكش اإلسبلمية )ج(7
 .5503(، رقـ الترجمة 393/ 4( ابف حجر، اإلصابة في تمييز الصحابة )ج(8
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 ثالثاا: الحكـ عمى إسناد الحديث
سناده ضعيف"  .(1)إسناده ضعيف؛ لكجكد مجيكليف في اإلسناد، حيث قاؿ الذىبي: "كا 

 حكـ ابف كثير عميو بالغرابةرابعاا: سبب 
لضعف إسناده؛ لكجكد راكييف مجيكليف، كقد انفردا بالركاية، كىك كما عّمل ابف كثير 

 بالجيالة.
 خامساا: خالصة الدراسة

إسناد الحديث ضعيف، كحكـ ابف كثير عميو بالغرابة؛ لمجيالة في إسناده، كتفرد 
 اإلسناد، كهللا أعمـ.

 
َثَنا ميمكف أبك دمحم ( قاؿ ابف كثير: َكَقا25) َثَنا ُمَحمَُّد ْبُف َبْكٍر، َحدَّ ـُ َأْحَمُد: َحدَّ َما َؿ اإْلِ

َثَنا ُمَحمَُّد ْبُف َعبَّاٍد اْلَمْخُزكِميُّ َعْف َثْكَباَف َرِضَي ّللاَُّ َعْنُو، َعِف النَِّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص "إف  قاؿ: الُمرائي، َحدَّ
جل، َفاَل َيزَاُؿ َكَذِلَؾ َفَيُقوُؿ َّللاَُّ َعزَّ َوَجلَّ ِلِجْبِريَل: "ِإفَّ ُفاَلناا َعْبِدي العبد ليمتمس مرضاَة للا عز و 

فَّ َرْحَمِتي َعَمْيِو"، َفَيُقوُؿ ِجْبِريُل: "َرْحَمُة َّللاَِّ َعَمى ُفاَلٍف"، َوَيقُ  وُلَيا َيْمَتِمُس َأْف ُيْرِضَيِني، َأَل َواِ 
َـّ َيْيِبُط ِإَلى اأْلَْرِض"َحَمَمُة اْلَعْرِش، َوَيُقولُ  ْبِع، ُث ، َيا مف حوليـ، حتى يقوَليا أىُل السموات السَّ

ـْ ُيَخرُِّجكُه ِمْف َىَذا اْلَكْجوِ  َغِريٌب، َكَل
(2). 

 أولا: تخريج الحديث
، كبلىما بنحكه، مف طريق ميمكف بف َعجبلف الثقفي بو، (4)، كالطبراني(3)أخرجو أحمد

 مرفكعًا.
 دراسة رجاؿ اإلسنادثانياا: 
 ميموف بف َعجالف الثقفي: -1

 ، (7)، كذكره ابف حباف في الثقات(6)، كقاؿ أبك حاتـ: "شيخ"(5)قاؿ ابف معيف: "ال أعرفو"

                                                           

 (.64 )ص( الذىبي، العمك لمعمي الغفار (1
 (.237/ 5( ابف كثير، تفسيره )ج(2
 .22401(، رقـ الحديث87/ 37( أحمد، مسنده )ج(3
 .1240(، رقـ الحديث57/ 2( الطبراني، المعجـ األكسط )ج(4
 .773(، رقـ الترجمة 208 )صركاية الدارمي  -( ابف معيف، تاريخو (5
 (.239/ 8لتعديل )ج( ابف أبي حاتـ، الجرح كا(6
 .11010(، رقـ الترجمة 473/ 7( ابف حباف، الثقات )ج(7
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، لكنَّو قاؿ بعُد: "كميمكف ىذا أظنو عطاَء بف عجبلف، أحد (1)كقاؿ ابف حجر: "ال أعرفو"
ـُ بو؛ ألنو (2)عجيب التدليس" الضعفاء، كأف بعض الركاة دلَّس اسمو، كىذا مف ، كُأرػ أنو ال ُيسمَّ

َيبُعد أف َيغفَل عف ىذه الممحكظِة جيابذُة العمماِء المتقدمكف، كأبي حاتـ، كابِف حباف، كقد جعبل 
، كلعطاَء تراجـُ كثيرٌة، كىك متفق عمى تركو(3)لعطاء بف ميمكف ترجمًة مستقمة

، أما ميمكف (4)
 كقلَّ مف ذكره، كلعمو مجيكؿ، كهللا أعمـ.فيك ُمقلّّ في الركاية، 
 مجيكؿ. الخالصة:

 دمحم بف عبَّاد: -2
، أما المقصكد فيك الراكؼ عف (5)كىك غير دمحم بف عّباد بف جعفر المخزكمّي الثقة

ثكباف، كقد ترجـ لكل كاحد منيما ابف أبي حاتـ كابُف حباف، إذ قاؿ ابف أبي حاتـ عنو: 
، كذكر اآلخَر في (8)، كذكره ابف حباف في الثقات(7)غيَر المقصكد، ككثق اآلخَر (6)"مجيكؿ"

 .(10)، كقاؿ ابف حجر: "مجيكؿ"(9)ترجمة أخرػ 
 مجيكؿ. الخالصة:

 ثالثاا: الحكـ عمى إسناد الحديث
، -معاصر– (11)إسناده ضعيف؛ لجيالة راكييف في اإلسناد، كقد ضعفو نبيل البصارة

اؿ: "رجالو رجاؿ الصحيح، غيَر ميمكف بف عجبلف، كىك إال أف الييثميَّ كّثق رجالو، حيث ق
 ، كىذا رأُيو.(12)ثقة"

                                                           

 (239/ 8( ابف حجر، لساف الميزاف )ج(1
 ( المرجع السابق، الصفحة نفسيا.(2
، كابف حباف، المجركحيف 1851(، رقـ الترجمة 335/ 6( ينظر: ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديل )ج(3
 .724(، رقـ الترجمة 2/129)ج
، كابف عدؼ، الكامل في ضعفاء 1851(، رقـ الترجمة 335/ 6( ينظر: ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديل )ج(4

 .387(، رقـ الترجمة 208/ 7، كابف حجر، تيذيب التيذيب )ج1523(، رقـ الترجمة 7/78الرجاؿ )ج
 (.14/ 8( ينظر: ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديل )ج(5
 يا.( المرجع السابق، الصفحة نفس(6
 ( المرجع نفسو، الصفحة نفسيا.(7
 .5246(، رقـ الترجمة 370/ 5( ابف حباف، الثقات )ج(8
 .5252(، رقـ الترجمة 371/ 5( المرجع السابق )ج(9

 (.222/ 7( ابف حجر، لساف الميزاف )ج(10
 (.1541/ 2تخريج أحاديث فتح البارؼ( )ج( نبيل البصارة، أنيس السارؼ )(11
 (.202/ 10لزكائد كمنبع الفكائد )ج( الييثمي، مجمع ا(12
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 رابعاا: سبب حكـ ابف كثير عميو بالغرابة
لمجيالة في اإلسناد، إضافة إلى انفراد المجيكؿ بالركاية، كىك ميمكف، حيث قاؿ 

 .(1)تفرد بو: ميمكف": "ال ُيركػ ىذا الحديث عف ثكباف إال بيذا اإلسناد، -رحمو هللا–الطبراني 
 خامساا: خالصة الدراسة

إسناد الحديث ضعيف، كقد حكـ عميو ابف كثير بالغرابة؛ لتفرد المجيكؿ بالركاية، كهللا 
 أعمـ.

 
  

                                                           

 (.58/ 2( الطبراني، المعجـ األكسط )ج(1
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 المطمب الثالث
 اقتراف الحكـ بغرابة اإلسناد بحكـ آخر كالشذوذ أو النكارة أو الضعف

َثِني َجْعَفُر ْبُف أحمد بف الحكـ  -أؼ ابف أبي حاتـ –( قاؿ ابف كثير: َقاَؿ 26) : َكَحدَّ
َثَنا َعِميُّ          القرشي سنة أربع كخمسيف كمائتيف، حدثنا سميماف ْبُف َمْنُصكِر ْبِف َعمَّاٍر، َحدَّ

ـٍ، َعْف َسِعيٍد، َعْف َقَتاَدَة، َعْف ُأَبيِّ ْبِف َكْعبٍ ا صمى هللا عميو  ، َقاَؿ: َقاَؿ َرُسكُؿ ّللاَِّ  ْبُف َعاِص
ـُ َأِفَراراا ِمنِّي؟: كسمـ َجَرِة َفرَّ َىاِرباا َفَتَعمََّقْت َشَجَرٌة ِبَشْعرِِه َفُنوِدَي: َيا آَد ـُ ِمَف الشَّ َقاَؿ:  "َلمَّا َذاَؽ آَد

ـُ اْخُرْج ِمْف ِجَواِري، َفِبِعزَّتِ  َبْل َحَياءا ِمْنَؾ، َقاَؿ: ي َل ُيَساِكُنِني ِفيَيا َمْف َعَصاِني، َوَلْو َخَمْقُت َيا آَد
ـْ َداَر اْلَعاِصيَف"،  َـّ َعَصْوِني أَلَْسَكْنُتُي ا ُث َىَذا َحِديٌث َغِريٌب، َكِفيِو اْنِقَطاٌع ِمْثَمَؾ ِمْلَء اأْلَْرِض َخْمقا

 .(1)َبْل ِإْعَضاٌؿ َبْيَف َقَتاَدَة َكُأَبيِّ ْبِف كعب رضي هللا َعْنُيَما
 أولا: بياف أوجو الختالؼ وتخريجيا

 : قتادة عف أبّي بف كعب مرفكعًا.الوجو األوؿ -
 مف طريق سعيد بف أبي عركبة بو، كىك الحديث األصل. (2)أخرجو ابف أبي حاتـ

 : الحسف البصرؼ عف أبي بف كعب مرفكعًا. الوجو الثاني -
بمعناه،  (4)ذككاف، كابف أبي حاتـبنحكه كفيو زيادة، مف طريق دمحم بف ( 3)أخرجو المركزؼ 

بنحكه كفيو قصة، مف طريق دمحم بف ميمكف،  (5)مف طريق قتادة، كأبك الشيخ األصبياني
 بنحكه كفيو قصة، مف طريق يزيد بف عبد هللا، أربعتيـ عف الحسف، بو.  (6)كالحاكـ
 : الحسف عف ُعتّي السعدؼ عف أبّي مرفكعًا.الوجو الثالث -

مف طريق حميد، كأبك الشيخ  (8)مف طريق يكنس، كأحمد (7)طيالسيأخرجو أبك داكد ال
مف طريق قتادة، أربعتيـ بنحكه كفيو قصة، عف  (10)مف طريق الُيَذلي، كالحاكـ (9)األصبياني

                                                           

 (.143/ 1( ابف كثير، تفسيره، )ج(1
 .389( ح1/88( ابف أبي حاتـ، تفسيره، )ج(2
 .852(، رقـ الحديث2/842( المركزؼ، تعظيـ قدر الصبلة، )ج(3
 .388(، رقـ الحديث1/87، )جتفسيره( ابف أبي حاتـ، (4
 (.5/1556أبك الشيخ األصبياني، العظمة، )ج( (5
 .1276(، رقـ الحديث1/496( الحاكـ، المستدرؾ، )ج(6
 .551(،ح1/443( الطيالسي، مسنده، )ج(7
 .21240(، رقـ الحديث35/162( أحمد بف حنبل، مسنده، )ج(8
 (.5/1559( أبك الشيخ األصبياني، مرجع سبق ذكره، )ج(9

 .3998(، رقـ الحديث5/593، )جالمستدرؾ( الحاكـ، (10
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 الحسف، بو. 
 : الحسف عف يحيى بف َضْمرة عف أبّي مرفكعًا.الوجو الرابع -

بمعناه، مف طريق قتادة، ( 2)كالحاكـكفيو قصة، مف طريق يكنس، ( 1)أخرجو ابف المنذر
 كبلىما عف الحسف، بو.
 ثانياا: دراسة رجاؿ اإلسناد

 عمي بف عاصـ الواسطي: -
، كقاؿ أحمد: "يكتب حديثو، إف أخطأ يترؾ خطؤه كيكتب (3)قاؿ يحيى: "ليس بشيء"

      ، كنقل الذىبي عف ككيع أنو قاؿ: "أدركت الناس كالحمقة لعمي (4)صكابو، قد أخطأ غيره"
في مكضع  -بف عاصـ بكاسط، فقيل لو: إنو يغمط، فقاؿ: دعكه كغمَطو"، كقاؿ أحمد بف حنبل ا

: "أما أنا فأحدث عنو، كاف فيو لجاج، كلـ يكف متيمًا"، كقاؿ دمحم بف يحيى: "قمت ألحمد -آخر
 بف حنبل في عمي بف عاصـ، فقاؿ: كاف حماد بف سممة يخطئ، كأكمأ أحمد بيده، أؼ كثيرًا،

، كقاؿ (6)، كقاؿ أبك حاتـ: "ليف الحديث، يكتب حديثو كال يحتج بو"(5)كلـ ير بالركاية عنو بأسًا"
يعقكب بف شيبة: "سمعت عمي بف عاصـ عمى اختبلؼ أصحابنا فيو، منيـ مف أنكر عما 
يخالفو الناس فيو، كلجاجتو فيو، كثباتو عمى الخطأ، كمنيـ مف تكمـ في سكء حفظو، كاشتباه 
األمر عميو في بعض ما حدث بو، مف سكء ضبطو كتكانيو عف تصحيح ما كتب الكّراقكف لو، 

مف أىل  -رحمة هللا عمينا كعميو -و عنده أغمع مف ىذه القصص، كقد كافكمنيـ مف قصت
، قاؿ ابف حجر: "صدكؽ (7)الديف كالصبلح كالخير البارع، شديد التكقي، كلمحديث آفات تفسده"

 .(8)يخطئ، كيصّر، كرمي بالتشيع"
 : صدكؽ يخطئ.الخالصة

 كبقية الركاة ثقات.
 

                                                           

 .3005رقـ الحديث (، 5/370( ابف المنذر، األكسط في السنف كاإلجماع كالقياس، )ج(1
 .338رقـ الحديث ( 2/288، )جمستدرؾال( الحاكـ، (2
 (.164/ 3( ابف عدؼ، الكامل في ضعفاء الرجاؿ، )ج(3
 (.199/ 6( ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديل، )ج(4
 (.126/ 5إلسبلـ، )ج( الذىبي، تاريخ ا(5
 (.199/ 6( ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديل، )ج(6
 (.445/ 11( الخطيب البغدادؼ، تاريخ بغداد )ج(7
 (.403)ص ( ابف حجر، تقريب التيذيب، (8
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 ثالثاا: دراسة األوجو
 األوؿ: قتادة عف أبي بف كعب.دراسة الوجو  -

دكِسّي مشيكر بالتدليس كاإلرساؿ، فأما التدليس فذكره ابف حجر في  َقتادُة بف ِدعامة السَّ
، فبل بد أف يصرح بالسماع حتى ُتقبل عنعنتو، كىك لـ (1)المرتبة الثالثة مف مراتب المدلسيف

ع مف أحد مف أصحاب النبي      ُيصرِّح، كأما اإلرساؿ فقاؿ اإلماـ أحمد: "ما أعمـ قتادة سم
، فيكجد سقط بيف قتادة كبيف أبي بف كعب، كما ذكره ابف كثير (2)ملسو هيلع هللا ىلص إال مف أنس بف مالؾ"

 رحمو هللا.
 دراسة الوجو الثاني: الحسف عف أبي بف كعب، وعنو قتادة عف الحسف: -

      ئي: "كركػ مبارؾ الحسف لـ يسمع مف ُأَبّي مباشرة بل أرسل عنو، كما قاؿ العبل
نما سمعو الحسف مف ُعَتّي ا      بف َفضالة عف الحسف عف أبي بف كعب، قاؿ ابف أبي خيثمة: كا 
 .(3)بف َضمرة السعدؼ عف أبّي رضي هللا عنو"ا

 دراسة الوجو الثالث: الحسف عف عتي عف أبّي. -
 في الكبلـ السابق.لعل ىذا الكجو ىك الصحيح، حيث ركػ ُعَتّي عف ُأَبّي، كما بينتو 

 دراسة الوجو الرابع: الحسف عف يحيى بف َضمرة عف ُأَبي. -
لعل يحيى تصحيف مف عتي بف َضمرة، حيث لـ أعثر عميو بمفع )يحيى(، فيندرج 

 تخريجو تحت الكجو الثالث.
 رابعاا: الحكـ عمى إسناد الحديث

لي كىما: الحسف إسناده ضعيف؛ لكجكد اإلعضاؿ فيو، حيث سقط منو راكياف عمى التكا
 عدؼ، كما أف الحديث معمكؿ باالضطراب؛ إذ ُركؼ عمى أكجٍو مختمفة.البصرؼ كُعَتّي السَّ 

 خامساا: سبب حكـ ابف كثير عمى الحديث بالغرابة
لكجكد عمة في إسناده كىي السقط، كقد بيف سبب الغرابة، حيث قاؿ: "ىذا حديث 

ف كعب رضي هللا عنيما"، فالغرابة إذًا في ادة كأبي بغريب، كفيو انقطاع بل إعضاؿ بيف قت
 ركاية قتادة عف أبي بف كعب، دكف الكاسطة، كهللا أعمـ.

 سادساا: خالصة الدراسة
إسناد الحديث ضعيف بسبب االنقطاع فيو )اإلعضاؿ(، كقد بيف ابف كثير سبب الغرابة 

                                                           

 .(43)ص ( ابف حجر، طبقات المدلسيف، (1
 .(255)ص ( العبلئي، جامع التحصيل، (2
 .(165)ص ( المرجع السابق، (3
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 الحديث.بعد ذكره 
َثَنا 27) َثَنا َحْفُص ْبُف ِبْشٍر، َحدَّ َثَنا َأُبك ُكَرْيٍب، َحدَّ ( قاؿ ابف كثير: َقاَؿ اْبُف َجِريٍر: َحدَّ

ِبيِع، َعْف َأْشَعَث ْبِف َسكَّاٍر، َعِف اْلَحَسِف البصرؼ، َعْف َثاِبِت ْبِف َيِزيَد، َعْف ُعْقَبَة      َقْيُس ْبُف الرَّ
َغِريٌب ِمْف َىَذا  اْلُمْنَتِزَعاِت ُىفَّ اْلُمَناِفَقاُت"، (1)"ِإفَّ اْلُمْخَتِمَعاتِ ُسكُؿ ّللاَِّ ملسو هيلع هللا ىلص: ْبِف َعاِمٍر، َقاَؿ: َقاَؿ رَ ا

 .(2)اْلَكْجِو، َضِعيفٌ 
 أولا: تخريج الحديث

بنحكه، مف طريق  (4)بمثمو، مف طريق حفص بف بشر، كالطبراني (3)أخرجو الطبرؼ 
 عاصـ بف عمي، كبلىما)حفص كعاصـ( عف قيس بف الربيع بو، مرفكعًا.

 ولمحديث ثالثة شواىد:
، (6)، كأحمد(5)فمف حديث أبي ىريرة مرفكعًا بنحكه، كقد أخرجو النسائي فأما األوؿ:

سناده ضعيف؛ ألنو مف ركاية الحسف عف أبي ىريرة   .(7)، كلـ يسمع منوكغيرىما، كا 
، كقاؿ ، كغيره(8)فمف حديث ثكباف مرفكعًا بنحكه، فأخرجو الترمذؼ الثاني: وأما

 الترمذؼ: "حديث غريب مف ىذا الكجو، كليس إسناده بالقكؼ".
فمف حديث عبد هللا بف مسعكد مرفكعًا بنحكه، فأخرجو أبك نعيـ  وأما الثالث:

 تفرد بو ككيع".، كقاؿ أبك ُنعيـ: "غريب مف حديث األعمش كالثكرؼ، (9)األصبياني
 ثانياا: دراسة رجاؿ اإلسناد

 حفص بف بشر: -1
، كلـ يذكره أحد غيره، فيك (10)ذكره ابف أبي حاتـ كلـ يذكر فيو جرحًا كال تعديبلً 

                                                           

الطبلؽ عف أزكاجيف مف غير المختمعات( بكسر البلـ أؼ البلتي يطمبف الخمع ك المباركفكرؼ: "قكلو )( قاؿ (1
المباركفكرؼ، اؿ الطيبي: مبالغًة في الزجر". )ىف المنافقات( أؼ العاصيات باطًنا كالمطيعات ظاىًرا، قبأس، )

 ((، كمثميا المنتزعات.307/ 4تحفة األحكذؼ )ج
 (.462/ 1)ج( ابف كثير، تفسيره (2
 .4842رقـ الحديث ( 4/568( الطبرؼ، جامع البياف، )ج(3
 .935رقـ الحديث ( 17/339( الطبراني، المعجـ الكبير، )ج(4
 .3461(، رقـ الحديث6/168( النسائي، سننو، )ج(5
 .9358(، رقـ الحديث 15/209( أحمد بف حنبل، مسنده، )ج(6
 (.70 )ص( ينظر: ابف العراقي، تحفة التحصيل (7
 .1186(، رقـ الحديث3/484( الترمذؼ، سننو، )ج(8
 (.376/ 8( أبك نعيـ األصبياني، حمية األكلياء كطبقات األصفياء )ج(9

 .726(، رقـ الترجمة 170/ 3( ينظر: ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديل، )ج(10
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 مجيوؿ.
بيع: -2  قيس بف الرَّ

 : ضعيف.فالخالصة، (1)ضعَّفو أكثر النُّقاد
 أشعث بف سّوار:  -3

 ضعيف. فالخالصة:، (2)أكثر العمماءضعَّفو 

 ثابت بف يزيد: -4
لـ أعثر لو عمى ذكر في كتب الرجاؿ، لكف يكجد مف ىك باسمو في غير طبقتو، كليس 

 ، كهللا أعمـ.فيو مجيوؿىك، 
 ثالثاا: الحكـ عمى إسناد الحديث

كقد ضعَّفو  ،يفضعيف آخريفك  إسناده ضعيف؛ لكجكد راكييف مجيكليف في اإلسناد،
لكف يتقكػ المتف بالشكاىد، فمو ثبلثة شكاىد: ، (3)سكَّار فيك ضعيفاأللباني؛ مف أجل أشعث بف 

مف حديث أبي ىريرة، كمف حديث ثكباف، كمف حديث ابف مسعكد رضي هللا عنيـ، فيصبح متف 
ف إسناَده الِمناكؼُّ حسناا لغيره؛ الحديث   .(4)ليذا حسَّ

 رابعاا: سبب حكـ ابف كثير عمى الحديث بالغرابة
، فنرػ أف اإلماـ ابف كثير حكـ عمى اإلسناد يفضعيفكآخريف  مجيكليفلكجكد راكييف 

دكف المتف، كُيفيـ مف حكمو أنو ميز الحكـ عمى اإلسناد دكف المتف بقكلو: )مف ىذا الكجو(، 
كقرف بيف الغرابة  ككأنو يقصد أنو ضعيف دكف غيره مف الطرؽ، أؼ: مف ىذا اإلسناد،

 عيف، كهللا أعمـ.: ىك غريب أؼ ضيقكؿكالضعف، ككأنو 
 خامساا: خالصة الدراسة

لجيالة كضعف في اإلسناد، كحكـ ابف كثير عميو بالغرابة؛  إسناد الحديث ضعيف؛        
 ، لكف متنو حسف لغيره بالشكاىد، كهللا أعمـ.ألجل ذلؾ

 

                                                           

ي، ميزاف االعتداؿ ، كالذىب553(، رقـ الترجمة 96/ 7( ينظر: ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديل )ج(1
 .698(، رقـ الترجمة 393ك391/ 8)ج .، كابف حجر، تيذيب التيذيب6911(، رقـ الترجمة 3/393ج)

، كالمزؼ، تيذيب الكماؿ في أسماء 978(، رقـ الترجمة 271/ 2)ج ( ينظر: ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديل(2
 .996الترجمة (، رقـ 264/ 1)ج (، كالذىبي، ميزاف االعتداؿ3/267)ج الرجاؿ

 (.213/ 2)ج ( ينظر: األلباني، سمسمة األحاديث الصحيحة كشيء مف فقييا كفكائدىا(3
 (.300/ 1)ج ( ينظر: المناكؼ، التيسير بشرح الجامع الصغير(4
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َثَنا َيْحَيى 28) ، َحدَّ َثَنا َأُبك ُحَمْيٍد اْلِحْمِصيُّ     ( قاؿ اإلماـ ابف كثير: قاؿ اْبُف َجِريٍر: َحدَّ
َثَنا ُعْثَماُف ْبُف َعْبِد الرَّْحَمِف، َعْف ُمَحمَِّد ْبِف اْلُمْنَكِدِر، َعْف َجاِبِر ْبِف َعْبِد ّللاَِّ ا ،  ْبُف َسِعيٍد، َحدَّ

ـِ َوَلَدُه، َوَوَلَد َوَلِدِه، َوَأْىَل ّللاَِّ ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ:  َقاَؿ: َقاَؿ َرُسكؿُ  ُجِل اْلُمْسِم َ َلُيْصِمُح ِبَصاَلِح الرَّ "ِإفَّ َّللاَّ
" َوُدَوْيَراتٍ ، (1)ُدَوْيَرِتوِ  ـْ ـَ ِفيِي َأْيًضا َغِريٌب ، َكَىَذا َحْوَلُو، َوَل َيزَاُلوَف ِفي ِحْفِظ َّللاَِّ َعزَّ َوَجلَّ، َما َدا

ـَ َأْيًضا َضِعيٌف ِلَما َتَقدَّ
(2). 
 أولا: تخريج الحديث

بنحكه، كبلىما مف طريق  (4)بمثمو، كأخرجو أبك الشيخ األصبياني (3)أخرجو الطبرؼ 
         ، (6)، كابف المبارؾ(5)عثماف بف عبد الرحمف الكّقاصّي بو، مرفكعًا، كأخرجو النسائي

     ، أربعتيـ بنحكه مف طريق ابف المنكدر مكقكفًا، كأخرجو (8)كابف الجعد، (7)كابف أبي شيبة
 ، عف مجاىد مكقكفًا.(9)أبك نعيـ األصبياني

 ثانياا: دراسة رجاؿ اإلسناد
 يحيى بف سعيد العطار: -1

 متركؾ. الخالصة:، (10)أكثر العمماء عمى تركو
 عثماف بف عبد الرحمف:  -2

 ضعيف جدًا. فالخالصة:، (11)الشديد متفق عمى ضعفو
 ثالثاا: الحكـ عمى إسناد الحديث

إسناده ضعيف منكر؛ لكجكد راكييف ضعيفيف جدًا، كفيو عمة رفع المكقكؼ، حيث 
                                                           

 ( تصغير دار.(1
 (.510/ 1( ابف كثير، تفسيره، )ج(2
 (.375/ 5( الطبرؼ، تفسيره، )ج(3
 (.78/ 4المحدثيف بأصبياف كالكارديف عمييا، )ج ( أبك الشيخ األصبياني، طبقات(4
 .11866(، 408/ 10( النسائي، السنف الكبرػ، )ج(5
 (.111/ 1( ابف المبارؾ، الزىد كالرقائق، )ج(6
 .36564(، 557/ 13( ابف أبي شيبة، مصنفو، )ج(7
 .1686(، رقـ الحديث1/254( ابف الجعد، مسنده، )ج(8
 (.285/ 3األكلياء كطبقات األصفياء، )ج( أبك نعيـ األصبياني، حمية (9

، الذىبي، ميزاف االعتداؿ 2098(، رقـ الترجمة 16/ 9( ابف عدؼ، الكامل في ضعفاء الرجاؿ )ج(10
 .360(، رقـ الترجمة 220/ 11، ابف حجر، تيذيب التيذيب )ج9519(، رقـ الترجمة 4/379)ج

، كالمزؼ، تيذيب الكماؿ في 865ـ الترجمة (، رق157/ 6( ينظر: ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديل )ج(11
 .279(، 133/ 7(، كابف حجر، تيذيب التيذيب )ج426/ 19أسماء الرجاؿ )ج
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جاءت بقية الطرؽ بالمكقكؼ، فيك منكر لمخالفة الضعيف لمثقة، لكف الصحيح ركاية المكقكؼ 
 ثقات. كغيره، فركاتو (1)عف دمحم ابف المنكدر كما عند النسائي
 رابعاا: سبب حكـ ابف كثير عميو بالغرابة

حكـ ابف كثير عمى اإلسناد بأنو غريب ضعيف، فقيَّد الغرابة بالضعف، لكف فّصل في 
سبب الضعف في الحديث السابق لو، بنفس اإلسناد، حيث قاؿ: "إف يحيى بف سعيٍد ىذا ىك  

ميو مع أنو يكجد مثمو في ، فقد اقتصر ع(2)أبك زكريا العطار الحمصي كىك ضعيف جًدا"
جاءت منو، أك  اإلسناد، كىك عثماف بف عبد الرحمف، لكْف لعمو أراد أف العمة في رفع المكقكؼ

     ،، كعمة رفع المكقكؼالضعفاٍك شديد ، فسبب الغرابة عنده ىنا كجكُد ر أنو قصد االختصار
 .كهللا أعمـ

 خامساا: خالصة الدراسة
   إسناد الحديث منكر؛ لكجكد عمة رفع المكقكؼ، كالصحيح بالكقف، كقد حكـ عميو 

 ابف كثير بالغرابة مع الضعف؛ لكجكد راٍك ضعيف، كهللا أعمـ.
 
َثَنا ُمَحمَُّد 29) َثَنا ُمَحمَُّد ْبُف ِإْسَماِعيَل ْبِف َسُمَرَة، َحدَّ ( قاؿ ابف كثير: َقاَؿ اْبُف َماَجْو: َحدَّ

َثَنا ُعَمُر ْبُف ُصَبْيٍح، َعْف َعْبِد الرَّْحَمِف ْبِف َعْمٍرك، َعْف َمْكُحكٍؿ، َعْف  ، َحدَّ َمِميُّ     اْبُف َيْعَمى السُّ
ـٍ ِفي َسِبيِل َّللاَِّ، ِمْف َوَراِء عورة المسمميف ، َقاَؿ: َقاَؿ َرُسكُؿ ّللاَِّ ملسو هيلع هللا ىلص: ُأَبيِّ ْبِف َكْعٍب  "َلِرَباُط َيْو

ـٍ ِفي  ـُ َأْجراا ِمْف ِعَباَدِة ِماَئِة َسَنٍة ِصَياِمَيا َوِقَياِمَيا، َوِرَباُط َيْو محتسباا مف َشْيِر َرَمَضاَف، َأْعَظ
ـُ َسِبيِل َّللاَِّ  ِمْف َوَراِء َعْوَرِة اْلُمْسِمِميَف ُمْحَتِسباا ِمْف غير َشْيِر َرَمَضاَف َأْفَضُل ِعْنَد َّللاَِّ َوَأْعَظ
ـْ  -َأَراُه َقاؿَ  -َأْجراا ُه َّللاَُّ َتَعاَلى ِإَلى َأْىِمِو َساِلماا َل ِمْف ِعَباَدِة َأْلِف َسَنٍة ِصَياِمَيا َوِقَياِمَيا، َفِإْف َردَّ
ـِ اْلِقَياَمِة" ُتْكَتبْ  َباِط ِإَلى َيْو َئٌة َأْلَف َسَنٍة، َوُتْكَتُب َلُو اْلَحَسَناُت، َوُيْجَرى َلُو َأْجُر الرِّ ، َىَذا َعَمْيِو َسيِّ

 .(3)َحِديٌث َغِريٌب، َبْل ُمْنَكٌر ِمْف َىَذا اْلَكْجِو، َكُعَمُر ْبُف ُصَبْيٍح ُمتََّيـٌ 
 أولا: تخريج الحديث

 ، كقد انفرد بو، كلـ أجده عند غيره.(4)وأخرجو ابف ماج
 

                                                           

 .11866 رقـ الحديث (،408/ 10: النسائي، السنف الكبرػ، )جينظر( (1
 (.510/ 1( ابف كثير، تفسيره )ج(2
 (.176/ 2)ج المرجع السابق( (3
 .2768(، رقـ الحديث924/ 2( ابف ماجو، سننو، )ج(4
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 ثانياا: دراسة رجاؿ اإلسناد

 :(1)عمر بف ُصبح -
يعني: في -قاؿ إسحاؽ بف راَىَكْيو: "أخرجت ُخراساف ثبلثًة، لـ يكف ليـ في الدنيا نظير 

، كقاؿ البخارؼ: (2): جيـ بف صفكاف، كعمر بف الصبح، كمقاتل بف سميماف"-البدعة كالكذب
يحيى اليشكرؼ، عف عمي بف جرير، قاؿ: سمعت عمر بف صبح يقكؿ: أنا كضعت "حدثني 

، كقاؿ       (4)، كقاؿ أبك حاتـ الرازؼ، كأبك أحمد بف عدؼ: "منكر الحديث"(3)خطبة النبي ملسو هيلع هللا ىلص"
ابف حباف: "كاف ممف يضع الحديث عمى الثقات، ال يحل كتابة حديثو إال عمى جية التعجب 

 .(7)، كقاؿ الدارقطني: "متركؾ"(6)، كقاؿ أبك الفتح األزدؼ: "كذاب"(5)الصناعة فقط"ألىل 
 الخالصة: وضاع.

 ثالثاا: الحكـ عمى إسناد الحديث
كتساىل البكصيرؼ  مكضكع؛ لكجكد راٍك كضاع، كالحديث ُيشُـّ منو رائحة الكذب،

 .(9)كالمتيـ بو ابف صبيح": "كىذا إسناد مكضكع، قاؿ األلبانيَّ ، لكف (8)فضعَّف إسناده
 رابعاا: سبب حكـ ابف كثير عميو بالغرابة

، كبيف سببيا، كىك عمر -أؼ الضعف الشديد-حكـ عميو ابف كثير بالغرابة مع النكارة 
، كىذا يدؿ عمى تمطفو في األحكاـ عمى -أؼ متيـ بالكضع-بف صبح، حيث قاؿ: متيـ ا

يكجد غيره، أك أنو حكـ بالغرابة لمتفرد، كالنكارة  ك أف اإلسناد منفرد الالركاة، كسبب آخر كى
 ، كهللا أعمـ.عنده ألجل ابف صبيح المتيـ بالكذب

                                                           

( كجدت أكثر العمماء في الترجمة لو ذكر أف اسمو عمر بف الُصبح كليس ابف صبيح، فمعمو يجكز االثناف (1
كاشُتير ب)صبح(، كلعمو تصحيف، كهللا أعمـ. )ينظر: المزؼ، تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ، 

 (.241(، رقـ الترجمة 163 /4، كالذىبي، تاريخ اإلسبلـ )ج4259(، رقـ الترجمة 21/396)ج
 (.397/ 21( المزؼ، تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ، )ج(2
 .2335(، ترجمة 210/ 2( البخارؼ، التاريخ األكسط )ج(3
، ابف عدؼ، الكامل في ضعفاء الرجاؿ، 629(، رقـ الترجمة 117/ 6( ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديل، )ج(4
 .1197(، رقـ الترجمة 47/ 6)ج
 .647(، رقـ الترجمة 88/ 2ابف حباف، المجركحيف، )ج( (5
 .2474(، رقـ الترجمة 211/ 2( ابف الجكزؼ، الضعفاء كالمتركككف، )ج(6
 .11(، رقـ الحديث57/ 2( الدارقطني، سننو، )ج(7
 (.3/156( البكصيرؼ، مصباح الزجاجة )ج(8
 (.234/ 2في األمة )ج( األلباني، سمسمة األحاديث الضعيفة كالمكضكعة كأثرىا السيئ (9
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 خامساا: خالصة الدراسة

 ابف كثير بالغرابة؛ لتفرد الكّضاع بالحديث، كهللا أعمـ.الحديث مكضكع، كحكـ عميو 
 
َثَنا ُيكُنُس ذكر سبب آخر غريب جدًا: ( قاؿ ابف كثير: 30)  ـٍ: َحدَّ     َقاَؿ اْبُف َأِبي َحاِت

ِ ْبُف َلِييَعَة، َعْف َأِبي اأْلُُسكِد، َقاؿَ ا : ْبُف َعْبِد اأْلَْعَمى ِقَراَءًة، َأْخَبَرَنا اْبُف َكْىٍب، أخبرني َعْبُد ّللاَّ
ـَ َرُجاَلِف ِإَلى َرُسوِؿ َّللاَِّ ملسو هيلع هللا ىلص فقضى بينيما، فق َنا ِإَلى ُعَمَر "اْخَتَص        اؿ المقضي َعَمْيِو: ُردَّ

ُجُل: ْبِف اْلَخطَّاِب ا "، انطمقا إليو، فمما أتيا إليو، فقاؿ الرَّ ـْ         ، َفَقاَؿ َرُسوُؿ َّللاَِّ ملسو هيلع هللا ىلص: "َنَع
نا  َيا اْبَف اْلَخطَّاِب َقَضى ِلي َرُسوُؿ َّللاَِّ ملسو هيلع هللا ىلص َعَمى َىَذا، فقاؿ: ردنا إلى عمر بف الخطاب، فَردَّ

، َفَقاَؿ ُعَمُر: َمَكاَنُكَما َحتَّى َأْخُرَج ِإَلْيُكَما فأقضي بينكما، فخرج  ـْ إليؾ: فقاؿ: أكذاؾ؟ قاؿ: َنَع
َنا إلى عمر فقتمو، وأدبر اآلخر فأتى إلى      إلييا ُمْشَتِمالا َعَمى َسْيِفِو، َفَضَرَب الَِّذي َقاَؿ: ُردَّ

ي َأْعَجْزُتُو َلقَ ر  َتَمِني، َفَقاَؿ سوؿ للا ملسو هيلع هللا ىلص َفَقاَؿ: َيا َرُسوَؿ َّللاَِّ، َقَتَل ُعَمُر َوَّللاَِّ َصاِحِبي، َوَلْوَل َأنِّ
ۈ   ٴۇ   ۋ   }َّللاَُّ:  َرُسوُؿ َّللاَِّ ملسو هيلع هللا ىلص: "َما ُكْنُت َأُظف  َأْف َيْجَتِرَئ ُعَمُر َعَمى َقْتِل ُمْؤِمٍف"، َفَأْنَزؿَ 

[، فُيِدر دـ ذلؾ الرجل، وبرئ ُعَمُر ِمْف َقْتِمِو، 65اآلية ]النساء:  {..ۋ   ۅ   ۅ

َساِء:  {..ٱ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   پ   پ}َفَكرَِه َّللاَُّ َأْف ُيَسفَّ ذلؾ بعد، فأنزؿ:  ["، 66]النِّ
َلِييَعَة، َعْف َأِبي اأْلَْسَكِد ِبِو، َكُىَك أثر غريب ُمْرَسٌل، َكاْبُف ، ِمْف َطِريِق اْبِف مرُدكَيوَكَكَذا َرَكاُه اْبُف 

 .(1)َلِييَعَة َضِعيٌف، َكّللاَُّ أَْعَمـُ 
 أولا: تخريج الحديث:

ف ، كبلىما مف طريق ابف لييعة عبنحكه (3)، كابف ِبشرافبمثمو (2)أخرجو ابف أبي حاتـ
 كلـ أعثر عميو عند ابف مردكيو.أبي األسكد، بو، مرفكعًا، 
 ثانياا: دراسة رجاؿ اإلسناد:

 عبد للا بف َلِييَعة: -1
، عف الحميدؼ: "كاف يحيى بف سعيد ال يراه شيئًا" ، َكَقاؿ دمحم بف اْلُمَثنَّى: (4)َقاؿ الُبخاِرؼُّ

                                                           

 (.309ك308/ 2( ابف كثير، تفسيره )ج(1
 .5560(، رقـ الحديث994/ 3( ابف أبي حاتـ، تفسيره، )ج(2
 .17رقـ الحديث 30( ابف بشراف، أماليو ،ص(3
 (.182/ 5( البخارؼ، التاريخ الكبير )ج(4
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      بف حماد: سمعت ، َكَقاؿ نعيـ (1)"ما سمعت َعْبد الرَّْحَمِف يحدث َعِف اْبِف َلِييَعة شيئًا قط"
ابف ميدؼ، َيُقكُؿ: "ما أعتد بشيٍء سمعتو مف حديث ابف َلِييَعة، إال سماع ابف المبارؾ 

        ، كنقل ابف أبي حاتـ تضعيفو عف اإلماـ أحمد كيحيى بف معيف كأبي حاتـ (2)كنحكه"
    ، كسئل أبك زرعة عف ابف لييعة سماَع القدماء منو؟ فقاؿ: "آخره كأكلو سكاء، (3)كأبي زرعة

، كقاؿ خالد بف خراش: "رآني (4")إال أف ابف المبارؾ كابف كىب كانا يتتبعاف أصكلو فيكتباف منو
، كقاؿ ابف حباف: "كاف (5)ابف كىب ال أكتب حديث ابف لييعة"، فقاؿ: "إني لست كغيرؼ فاكتبيا"

      عبد هللا بف كىب -بنا يقكلكف سماع مف سمع منو قبل احتراؽ كتبو مثل العبادلة أصحا
     فسماعيـ صحيح، ككاف  -كابف المبارؾ كعبد هللا بف المقرغ كعبد هللا بف مسممة القعنبي
، كقاؿ الذىبي: "أعرض (6)ابف لييعة مف الكاتبيف لمحديث، كالجّماعيف لمعمـ كالرحاليف فيو"

     لصحاح عف ركاياتو، كأخرج لو: أبك داكد، كالترمذؼ، كالقزكيني، كما ركاه عنو أصحاب ا
، كقد صنفو ابف حجر في المرتبة الخامسة مف مراتب (7)ابف كىب كالمقرغ كالقدماء فيك أجكد"

، كقاؿ في التقريب: (8)المدلسيف كقاؿ: "اختمط في آخر عمره ككثر عنو المناكير في ركايتو"
لسابعة، خمط بعد احتراؽ كتبو، كركاية ابف المبارؾ كابف كىب عنو أعدؿ مف "صدكؽ، مف ا

 .(9)غيرىما"
: أنو ضعيف بسبب االختبلط، إال في بعض التبلميذ عنو كالعبادلة، خالصة القوؿ

 فروايتو عنو صحيحة.كمنيـ في حديثنا ىذا ابف كىب، 
 وبقية الرواة ثقات.

، …فيك: يتيـ عركة، كاسمو دمحم بف عبد الرحمف بف َنْكفل بف األسكد أبو األسودأما 
 قد أرسل ىذا الحديث.؛ فيككف (1)، كتكفي سنة بضع كثبلثيف كمائة(10)ككاف ثقة، قميل الحديث

                                                           

 (.294/ 2( العقيمي، الضعفاء الكبير )ج(1
 (.294/ 2)ج( العقيمي، الضعفاء الكبير (2
 (.146/ 5( ينظر: ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديل )ج(3
  (.147/ 5( المرجع السابق )ج(4
 (.144/ 32( ابف عساكر، تاريخ دمشق )ج(5
 (.11/ 2( ينظر: ابف حباف، المجركحيف )ج(6
 (.14/ 8( الذىبي، سير أعبلـ النببلء )ج(7
 (.54 )ص( ابف حجر، طبقات المدلسيف (8
 (.319 )ص( ابف حجر، تقريب التيذيب (9

 .10462(، رقـ الترجمة 364/ 7(، ك ابف حباف، الثقات )ج367/ 5( ابف سعد، الطبقات الكبرػ )ج(10
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 ثالثاا: الحكـ عمى إسناد الحديث

    إسناده ضعيف؛ لعمة اإلرساؿ، كىك ضعف ليس بالشديد، كلـ يجتمع معو ضعف 
 .(2)ػ عنو ابف كىب، كحديثو عنو مقبكؿ، كقد قاؿ العيني: "غريب جدًا"ييعة؛ ألنو رك ابف لَ 

 رابعاا: سبب حكـ ابف كثير عميو بالغرابة
، لقد ساؽ ابف كثير ركاياٍت عدًة، منيا ركاية البخارؼ في أف اآلية نزلت في الزبير 

آخر غريب جدًا"، كساؽ  كالرجل الذؼ خاصمو في ُسقيا الماء، ثـ قاؿ ابف كثير: "ذكر سبب
ركاية ابف أبي حاتـ، مما يشير إلى أنو يرػ الغرابة في سبب النزكؿ، كهللا أعمـ، كلعمو أيضًا 

 ، كهللا أعمـ".ابف كثير: "كىك أثر غريب مرسل ، حيث قاؿإلرساؿ أبي األسكد
  خامساا: خالصة الدراسة

ر اختبلطو لركاية      يضإسناد الحديث ضعيف؛ لعمة اإلرساؿ، كأما ابف لييعة فمـ 
ابف كىب عنو، كحكـ ابف كثير بالغرابة؛ لغرابة المتف بتعارٍض مع األصح منو، مع ضعف 

 اإلسناد كتفرده، كهللا أعمـ.
 
َثَنا مرُدكَيو( قاؿ ابف كثير: َقاَؿ اْبُف 31)  ، َحدَّ ـَ َثَنا ُمَحمَُّد ْبُف َأْحَمَد ْبِف ِإْبَراِىي    : َحدَّ

َثَنا َىاِنُئ ْبُف َيْحَيى، َعِف اْلَحَسفِ  َثَنا ُمَحمَُّد ْبُف َمْرُزكٍؽ، َحدَّ ـَ، َحدَّ              َأْحَمُد ْبُف اْلُحَسْيِف ْبِف َبْيَرا
"َلمَّا ملسو هيلع هللا ىلص:  ْبِف َأِبي َجْعَفٍر، َعْف َقَتاَدَة، َعْف َيْحَيى ْبِف َكثَّاٍب، َعْف َأِبي ُىَرْيَرَة، َقاَؿ: َقاَؿ َرُسكُؿ ّللاَِّ ا

َفا ِفي المَّْيَمِة الظَّْمَماِء"، ـَ َّللاَُّ ُموَسى َكاَف ُيْبِصُر َدِبيَب النَّْمِل َعَمى الصَّ َكَىَذا َحِديٌث َغِريٌب،  َكمَّ
َذا َصحَّ َمْكُقكًفا َكاَف َجيًِّدا ، َكاِ  ْسَناُدُه اَل َيِصحُّ  .(3)َكاِ 

 أولا: تخريج الحديث
بمثمو كفيو زيادة "مف مسيرة عشرة فراسخ"، عف أحمد بف الحسيف بو،  (4)الطبرانيأخرجو 

 كلـ أعثر عميو عند ابف مردكيو.
 ثانياا: دراسة رجاؿ اإلسناد

 أحمد بف الحسيف بف مابيراـ: -1

                                                                                                                                                                     

 (.730/ 3( الذىبي، تاريخ اإلسبلـ )ج(1
 (.12/202( العيني، عمدة القارؼ شرح صحيح البخارؼ )ج(2
 (.421/ 2( ابف كثير، تفسيره )ج(3
 (.65/ 1المعجـ الصغير )ج ( الطبراني،(4
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 مجيكؿ؛ لـ أعثر لو عمى ترجمة.
 الحسف بف أبي جعفر الجفري: -2

 .(1)متفق عمى تضعيفو
 إسناد الحديث ثالثاا: الحكـ عمى

كقد أعمَّو الييثمي إسناده ضعيف؛ لجيالة أحمد بف الحسيف، كلضعف الحسف الجفرؼ، 
 .(2)في مجمع الزكائد

 رابعاا: سبب حكـ ابف كثير عميو بالغرابة
سناده ال لمتفرد في اإلسناد، كل   عدـ صحة اإلسناد، قاؿ ابف كثير: "كىذا حديث غريب، كا 

عف بعض الركاة، كالنفراد اإلسناد، حيث قاؿ الطبراني: "لـ إسناده؛ لضيصح"، كلعمو لـ يصحح 
، أؼ: انفرد بو الحسف بف جعفر (3)يركه عف قتادة إال الحسف بف جعفر، تفرد بو ىانئ بف يحيى"

 كىك ضعيف، كانفرد بالركاية عنو ىانئ، فكمو فرد، كلـ أعثر عمى متابعات لمحديث.
 خامساا: خالصة الدراسة

 عيف؛ لكجكد الضعف كالجيالة، كلتفرد اإلسناد.إسناده ض
 
َثَنا َأُبك َضْمَرَة أنس بف 32)  اٍر، َحدَّ َبْيُر ْبُف َبكَّ َثَنا الزُّ ( قاؿ ابف كثير: قاَؿ اْبُف َجِريٍر: َحدَّ

ـُ ِإالَّ َأنَُّو َقاَؿ: َقاَؿ َرُسكُؿ ّللاَِّ  ـْ ُمُمكًكا"، َفبَل أَْعَم ـٍ َيُقكُؿ: "َكَجَعَمُك  ملسو هيلع هللا ىلص: عياض، َسِمْعُت َزْيَد ْبَف َأْسَم
ـٌ َفُيَو َمِمٌؾ"،  .(4)َكَىَذا ُمْرَسٌل َغِريبٌ  "َمْف َكاَف َلُو َبْيٌت َوَخاِد

 أولا: تخريج الحديث
بمعناه، عف أبي تكبة الربيع بف نافع عف         (6)بمثمو، كأبك داكد (5)أخرجو الطبرؼ 

بمعناه، مف طريق الحكـ بف عتيبة مكقكفًا  (7)أبي ضمرة بو، مرفكعًا، كأخرجو سعيد بف منصكر
 عميو.

                                                           

، كالمزؼ، تيذيب الكماؿ في أسماء 118(، رقـ الترجمة 29/ 3( ينظر: ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديل )ج(1
 .1826(، رقـ الترجمة 482/ 1، كالذىبي، ميزاف االعتداؿ )ج1211(، ترجمة 6/75الرجاؿ )ج

 .13777(، رقـ الحديث 8/203( الييثمي، مجمع الزكائد )ج(2
 (.65/ 1( الطبراني، المعجـ الصغير )ج(3
 (.66/ 3( ابف كثير، تفسيره )ج(4
 .11626(، رقـ الترجمة 161/ 10( الطبرؼ، تفسيره )ج(5
 .204رقـ الحديث 180( أبك داكد، المراسيل، ص(6
 .725(، رقـ الحديث1450/ 4( سعيد بف منصكر، التفسير مف سنف سعيد بف منصكر )ج(7
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 ثانياا: دراسة رجاؿ اإلسناد 
 ركاتو جميعيـ ثقات.
 ثالثاا: الحكـ عمى إسناد الحديث

إسناده ضعيف؛ ألنو مرَسل، فزيد بف أسمـ مف التابعيف، كقد ركاه مرفكعًا، فيكجد سقط         
أثر بمعناه مكقكؼ عمى الحكـ بف عتيبة، فمعل الصكاب بالكقف    بينو كبيف النبي ملسو هيلع هللا ىلص، لكْف كرد 

"فبل أعمـ إال ؛ لقكة رجالو، كلتردد الراكؼ في اإلسناد األصل في الرفع، حيث قاؿ: -كهللا أعمـ-
 .-كهللا أعمـ–"، ككأنو يستبعده مرفكعًا أنو قاؿ: قاؿ رسكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص
 يو بالغرابةرابعاا: سبب حكـ ابف كثير عم

 كىذا مرسل غريب".لعمة اإلرساؿ؛ كقد ذكرىا، حيث قاؿ: "        
 خامساا: خالصة الدراسة

 إسناده ضعيف؛ بسبب اإلرساؿ، فأراد ابف كثير بالغرابة اإلرساَؿ، كهللا أعمـ.       
 
َثَنا َشِريٌؾ، َعْف  مرُدكَيو( قاؿ ابف كثير: َرَكػ اْبُف 33)   ..، َعْف َعْبِد اْلَحِميِد ْبِف َبْحٍر، َحدَّ

، َعِف النَِّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َقاَؿ: "ِفي اْلَجنَِّة َدَرَجٌة ُتْدَعى اْلَوِسيَمَة، َفِإَذا  َأِبي ِإْسَحاَؽ، َعِف اْلَحاِرِث، َعْف َعِميٍّ
ـُ َّللاََّ َفَسُموا ِلي اْلَوِسيَمَة" ، َقاُلوا: َيا َرُسوَؿ َّللاَِّ، َمْف ُيْسَكُف َمَعَؾ؟ َقاَؿ: "َعِميٌّ َوَفاِطَمُة َسَأْلُت

 .(1)َىَذا َحِديٌث َغِريٌب ُمْنَكٌر ِمْف َىَذا اْلَكْجوِ َواْلَحَسُف َواْلُحَسْيُف"، 
 أولا: تخريج الحديث

 لـ أعثر لو عمى تخريج، سكػ ما نقمو ابف كثير عف ابف مردَكْيو. 
 دراسة رجاؿ اإلسنادثانياا: 
 عبد الحميد بف بحر: -1

قاؿ ابف حباف: "يركؼ عف مالؾ كشريؾ كالككفييف مما ليس مف أحاديثيـ، كاف يسرؽ 
 .(3)، كمثمو قاؿ ابف عدؼ(2)الحديث، ال يحل االحتجاج بو بحاؿ"

 أنو منكر الحديث. خالصتو:
 :(4)الحارث بف عبد للا األعور -2

                                                           

 (.95/ 3ره )ج( ابف كثير، تفسي(1
 (.142/ 2( ابف حباف، المجركحيف )ج(2
 .1472(، رقـ الترجمة 11/ 7( ينظر: ابف عدؼ، الكامل في ضعفاء الرجاؿ )ج(3
 .2083(، رقـ الترجمة 208/ 6( ينظر: ابف سعد، الطبقات الكبرػ )ج(4
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متشيعًا، حيث قاؿ ابف حباف: "كاف غاليًا في التشيع، كاىيًا  ، ككاف(1)متفق عمى تكذيبو
 .(3)، كقاؿ الشعبي: "حدثنا الحارث، كأشيد أنو أحد الكذابيف"(2)في الحديث"

 كذاب، كّضاع. الخالصة:
 ثالثاا: الحكـ عمى إسناد الحديث

سناد إسناده مكضكع؛ لكجكد راٍك كذاب كىك الحارث األعكر، كال يكجد لو تخريج بيذا اإل
أك بغيره، كعمى فرض صحة إسناده، فبل يؤخذ بو؛ لمجيئو مف طريق راٍك متشيع، بل كغاٍؿ في 

 التشيع، كالحديث في فضل آؿ البيت.
 رابعاا: سبب حكـ ابف كثير عميو بالغرابة

كقد َعمََّل غرابتو بالنكارة، حيث يقصد بالغرابة ىنا التفرد بيذا اإلسناد عمى ىذا الكجو، 
ُعدَّ ذلؾ  الكضاع"، كلما كاف ذلؾ مف قبل الراكؼ حديث غريب منكر مف ىذا الكجو "ىذاقاؿ: 

 مف قبل النكارة، كىذا المثاؿ كنحكه دليل عمى العبلقة بيف الغرابة كالنكارة.
 خامساا: خالصة الدراسة

 إسناده مكضكع، كقد أراد ابف كثير بالغرابة الضعَف الشديد، بل الكضع، كهللا أعمـ.
 
ِمْف َحِديِث بقية، عف ميسرة ْبِف ُعَبْيٍد، َعْف  مرُدكَيو( قاؿ ابف كثير: َكَقْد َرَكػ اْبُف 34) 

 في اآلية: َعْمِرك ْبِف َمْيُمكِف ْبِف ِمْيَراَف، َعْف َأِبيِو، َعْف َسِعيِد ْبِف اْلُمَسيَِّب، َقاَؿ: َقاَؿ َرُسكُؿ ّللاَِّ ملسو هيلع هللا ىلص
، َفَقاَؿ: "ِمْف َأْوَفى َعَمى َيِدِه ِفي (4) {ٿ   ٿ   ٿ   ٹ ٿ     ٺڀ   ٺ   ٺ   ٺ}

ـْ ُيَؤاَخْذ، َوَذِلَؾ َتْأِويلُ  َة ِنيَِّتِو ِباْلَوَفاِء ِفيِيَما َل ـُ ِصحَّ َىَذا  "، {ٹ  }  اْلَكْيِل َواْلِميزَاِف، َوَّللاَُّ َيْعَم
 .(5)ُمْرَسٌل َغِريبٌ 

  أولا : تخريج الحديث
  .غيره لـ أعثر لو عمى تخريجإلى ابف مردكيو، ك  (6)عزاه السيكطي

                                                           

تاريخ اإلسبلـ ، كالذىبي، 363(، رقـ الترجمة 78/ 3ينظر: ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديل )ج ((1
 .1025(، رقـ الترجمة 244/ 5(، كالمزؼ، تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )ج2/625)ج
 (.222/ 1)جالمجركحيف( ابف حباف، (2
 ( المرجع السابق، الصفحة نفسيا.(3
 [.153( ]األنعاـ: (4
 (.328/ 3( ابف كثير، تفسيره )ج(5
 ، كلـ أجده في كتب ابف مردكيو.(384/ 3بالمأثكر )جر في التفسير ينظر: السيكطي، الدر المنثك ( (6
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 ثانياا: دراسة رجاؿ اإلسناد
 ميسرة بف عبيد: -

ر       قاؿ الشيخ أكـر الفالكجي: "ميسرة بف عبيد، خطأ، كالصكاب: أبك حفص، ُمَبشِّ
كقاؿ  ،(1)بف عبيد، الِحمِصي، الككفي األصل، مف السابعة، متركؾ، كرماه أحمد بالكضع"ا

ر بف عبيد ركػ عنو بقية، منكر الحديث"  .(3)كىك متفق عمى تركو ،(2)البخارؼ: "ُمبشِّ
 متركؾ. الخالصة:

 .(4)كأما عف إرساؿ سعيد بف المسيب، فيك أحد األئمة الكبار المحتج بمراسيميـ 
 ثالثاا: الحكـ عمى إسناد الحديث

ر بف عبيد،  فيك متيـ بالكضع، كأما إرساؿ إسناده ضعيف جدًا )منكر(؛ بسبب ُمَبشِّ
 سعيد بف المسيب فبل يؤثر كثيرًا؛ ألف مراسيمو ُيحَتج بيا؛ لككنو يرسل عف الثقات.

 رابعاا: سبب حكـ ابف كثير عميو بالغرابة
ر       النفراد اإلسناد؛ حيث لـ ُيرَك الحديث إال بيذا الكجو، كلّما كاف مداره عمى مبشِّ

، كاف حديثو مف قبيل المنكر؛ ليذا قاؿ عنو البخارؼ: منكر بف عبيد، كىك متركؾ الحديثا
 الحديث، كهللا أعمـ.

 خامساا: خالصة الدراسة
، لتفرد المتركؾ بالركاية، كحكـ عميو بالغرابة؛ اده ضعيف جدًا؛ بسبب راٍك متركؾإسن
 كهللا أعمـ. 

 

  
  

                                                           

 (.589/ 2( أكـر الفالكجي األثرؼ، المعجـ الصغير لركاة اإلماـ ابف جرير الطبرؼ )ج(1
 .1960(، رقـ الترجمة 11/ 8( البخارؼ، التاريخ الكبير )(2
عدؼ، الكامل في ضعفاء ، كابف 1572(، رقـ الترجمة 343/ 8( ينظر: ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديل )ج(3

 .339(، رقـ الترجمة 490/ 4، كالذىبي، تاريخ اإلسبلـ )ج1900(، رقـ الترجمة 161/ 8الرجاؿ)ج
 (.539/ 1، كابف رجب، شرح عمل الترمذؼ )ج184( ينظر: العبلئي، جامع التحصيل، ص(4
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َثَنا ِإْسَماِعيُل 35)         ( قاؿ ابف كثير: قاَؿ اْلَحاِفُع َأُبك َبْكٍر اْلَبزَّاُر ِفي ُمْسَنِدِه: َحدَّ
، َعْف حدثنا َصاِلٌح اْلُمرِّؼُّ  ْبُف َأِبي اْلَحاِرِث، حدثنا داكد بف الُمَحبَّر،ا ، َعْف َجْعَفِر ْبِف َزْيٍد اْلَعْبِدؼِّ

ـَ َيْوـَ اْلِقَياَمِة َثاَلَثُة َدَواِويَف: ِديَواٌف ِفيِو اْلَعَمُل  َأنَُّو َقاَؿ: "، َعِف النَِّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلصَأَنٍس  َيْخُرُج ِلْبِف آَد
ـُ ِمَف َّللاَِّ َتَعاَلى عميو، فيقوؿ للا تعالى أِلَْصَغِر  َع اِلُح، َوِديَواٌف ِفيِو ُذُنوُبُو، َوِديَواٌف ِفيِو النِّ الصَّ

ـِأَ  -ِنَعِموِ  َع اِلِح"، َفَتْسَتْوِعُب َعَمَمُو -ْحَسَبُو َقاَؿ ِفي ِديَواِف النِّ : "ُخِذي َثَمَنِؾ ِمْف َعَمِمِو الصَّ
ـُ، َفِإَذا َأَرا َع َـّ َتَنحَّى َوَتُقوُؿ: "َوِعزَِّتَؾ َما اْسَتْوَفْيُت، َوَتْبَقى الذ ُنوُب َوالنِّ اِلَح ُكمَُّو، ُث َد َّللاَُّ أف الصَّ

َئاِتؾَ يرحمو َقا َأْحَسُبُو َقاَؿ:  -َؿ: َيا َعْبِدي َقْد َضاَعْفُت َلَؾ َحَسَناِتَؾ، وتجاوزت لؾ َعْف َسيِّ
 .(1)، َغِريٌب َكَسَنُدُه َضِعيفٌ "-َوَوَىْبُت َلَؾ ِنَعِمي
 أول: تخريج الحديث
يَنَكِرؼُّ  (2)أخرجو البزار بنحكه، مف  (3)بمثمو، مف طريق داكد بف الُمَحبَّر، كأخرجو الدِّ

 بو مرفكعًا. طريق مرحكـ، كبلىما )داكد كمرحكـ( عف صالح الُمرِّؼ 
،     (5)، كابف أبي شيبة(4)، أخرجو أبك حنيفةكلو شاىد مكقكؼ عمى ابف مسعكد 

 .(6)كأبك يكسف
 ثانياا: دراسة رجاؿ اإلسناد

 داود بف الُمَحبَّر: -1
عنو: "متركؾ، كأكثر كتاب العقل الذؼ ، كقد قاؿ ابف حجر (7)أكثر العمماء عمى تركو

 .(8)صنفو مكضكعات"
 متركؾ. الخالصة:

 
 

                                                           

 (.440/ 4( ابف كثير، تفسيره )ج(1
 .6462الحديث(، رقـ 99/ 13( البزار، مسنده )ج(2
 .5(، رقـ الحديث291/ 1( أبك بكر الدينكرؼ، المجالسة كجكاىر العمـ )ج(3
 (.202 )ص( أبك حنيفة، مسنده، ركاية أبي نعيـ (4
 .34546(، رقـ الحديث 105/ 7( ابف أبي شيبة، مصنفو )ج(5
 .915(، رقـ الحديث204 )ص( أبك يكسف، اآلثار (6
، كالمزؼ، تيذيب الكماؿ في 1931(، رقـ الترجمة 424/ 3لتعديل )ج( ينظر: ابف أبي حاتـ، الجرح كا(7

 .1784(، رقـ الترجمة 8/443أسماء الرجاؿ )ج
 .1811، رقـ الترجمة (200)ص ( ابف حجر، تقريب التيذيب (8
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 صالح الُمرِّّي:  -2
 ، حتى قاؿ ابف ِحّباف:(2)، أكثر العمماء عمى تركو(1)ىك صالح بف بشير بف كادع الُمرِّؼّ 

"ظير في ركايتو المكضكعات، التي يركييا عف األثبات، كاستحق الترؾ عند 
 .(3)االحتجاج"

 متركؾ. الخالصة:
 ثالثاا: الحكـ عمى إسناد الحديث

إسناده ضعيف جدًا؛ بسبب داكد بف الُمَحبَّر، فقد تركو أكثر العمماء كاتيمو البعض 
بكضع الحديث، ككذا صالٌح الُمرِّّؼ، لكف كردت ركاية أخرػ بنفس المعنى، مكقكفٌة عمى        

، كغيره، بيد أف ليا حكـ المرفكع؛ ألنيا (4)فةابف مسعكد، كبإسناد صحيح، كما في مسند أبي حني
ـُ إال بالكحي.   تتحدث عف الغيبيات، كال ُتعَم
 رابعاا: سبب حكـ ابف كثير عميو بالغرابة

لكجكد الضعف النفراد المتركؾ بالركاية؛ حيث انفرد صالٌح الُمرِّؼُّ بركايتو عف جعفر، ك 
د، إذ قاؿ: "َغِريٌب، َكَسَنُدُه َضِعيٌف"، كاأَلْكلى ، كلكنو ذكر عمة الضعف المجرَّ في اإلسناد الشديد

 شدة، كهللا أعمـ.أف َيصَف الضعَف بال
 خامساا: خالصة الدراسة

ـَ ابف كثير  إسناد الحديث ضعيف جدًا بالسند المرفكع؛ ألف مداره عمى راٍك متركؾ، كَحَك
 كهللا أعمـ.عميو بالغرابة؛ ليذا السبب، لكنو صحيح بالسند المكقكؼ الذؼ ُذكر، 

 
  

                                                           

 .2845، رقـ الترجمة (271)ص ( ابف حجر، تقريب التيذيب (1
، كالمزؼ، تيذيب الكماؿ 1730(، رقـ الترجمة 395/ 4( ينظر: ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديل )ج(2
 .2796(، رقـ الترجمة 13/16)ج
 (.372/ 1( ابف حباف، المجركحيف )ج(3
 (.202 )ص( أبك حنيفة، مسنده، ركاية أبي نعيـ (4
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(36 ، ِ ْبُف ُمَحمَِّد ْبِف اْلَعبَّاِس اأْلَْصَفَياِنيُّ َثَنا َعْبُد ّللاَّ : َحدَّ ( قاؿ ابف كثير: َقاَؿ الطََّبَراِنيُّ
َثَنا اْلُمِغيَرُة ْبفُ  ، َحدَّ َثَنا َأُبك َداُكَد الطََّياِلِسيُّ َثَنا َأُبك َمْسُعكٍد َأْحَمُد ْبُف اْلُفَراِت، َحدَّ ـٍ، َعْف  َحدَّ    ُمْسِم
ِ ْبِف َعْمٍرك، َعِف النَِّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َقاَؿ:  "ِإفَّ َيْأُجوَج َأِبي ِإْسَحاَؽ، َعْف َكْىِب ْبِف َجاِبٍر، َعْف َعْبِد ّللاَّ

، َوَلْف يَ  ـْ ، َوَلْو ُأْرِسُموا أَلَْفَسُدوا َعَمى النَّاِس َمَعاِيَشُي ـَ ـْ َرُجٌل ِإلَّ َتَرَؾ َوَمْأُجوَج ِمْف َوَلِد آَد ُموَت ِمْنُي
ـٍ: َتاِويَل َوَتاَيَس َوَمْنَسَؾ"،  ـْ َثاَلَث ُأَم فَّ ِمْف َوَراِئِي ا، َواِ  ا َفَصاِعدا يَِّتِو َأْلفا َىَذا َحِديٌث َغِريٌب، ِمْف ُذرِّ

 .(1)َبْل ُمْنَكٌر َضِعيفٌ 
 أولا: تخريج الحديث

  ، كأخرجو (3)بمثمو، عف المغيرة بف مسمـ ، كمف طريقو الطبراني (2)أخرجو الطيالسي
بنحكه، مف طريق زياد بف خيثمة ، ثبلثتيـ أيضًا  (5)بنحكه، عف معمر، كالطبراني (4)عبد الرزاؽ

 )المغيرة كمعمر كزياد( عف أبي إسحاؽ السبيعي بو، مرفكعًا.
كأبك عمرك  (7)بنحكه، مف طريق َمْعَمر، كأخرجو أيضًا ُنَعيـ (6)كأخرجو ُنَعيـ بف حماد

ثبلثتيـ بنحكه، مف طريق شعبة، كبلىما)معمر كشعبة( عف أبي إسحاؽ بو،  (9)كالحاكـ (8)الداني
 مكقكفًا.

 ثانياا: دراسة رجاؿ اإلسناد 
 وىب بف جابر -1

كذكره ابف ِحباف في  ،(11)، كقاؿ العجمي: "ككفي، تابعي، ثقة"(10)قاؿ ابَف معيف: "ثقة"
          الذىبي: "ال يكاد يعرؼ، تفرد عنو ، كقاؿ (13)قاؿ ابف المديني: "مجيكؿ"، ك (12)الثقات

                                                           

 (.179/ 5( ابف كثير، تفسيره )ج(1
 .2396( ح4/39( أبك داكد الطيالسي، مسنده )ج(2
 .14456(، رقـ الحديث13/561)ج( الطبراني، المعجـ الكبير (3
 .1889(، رقـ الحديث2/394( عبد الرزاؽ الصنعاني، تفسيره )ج(4
 .8598(، رقـ الحديث8/267( الطبراني، المعجـ األكسط، )ج(5
 .1642(، رقـ الحديث2/590( ُنعيـ بف حماد، الفتف )ج(6
 .1656(، رقـ الحديث2/595( المرجع السابق )ج(7
 .680(، رقـ الحديث6/1223السنف الكاردة في الفتف )ج ( أبك عمرك الداني،(8
 .8505(، رقـ الحديث4/536( الحاكـ، مستدركو )ج(9

 .834، رقـ الترجمة 221ركاية الدارمي، ص -( ابف معيف، تاريخو (10
 .1782، رقـ الترجمة 466( العجمي، الثقات ص(11
 .5869(، رقـ الترجمة 489/ 5( ابف حباف، الثقات )ج(12
 (.350/ 4ذىبي، ميزاف االعتداؿ )ج( ال(13
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 .(1)أبك إسحاؽ"
ـ عمى النفي، كىنا ثبت تكثيقو. ألف : ثقة؛الخالصة  اإلثبات ُيقدَّ

ِبيعّي: -2  أبو إسحاؽ السَّ
ذكره ابف حجر في المرتبة الثالثة مف ، لكنو مدلس كاختمط، فقد (2)متفق عمى تكثيقو

، فبل بد كأف يصرِّح بالسماع، كقد زالت عمة التدليس بتصريحو بالسماع، عند (3)مراتب المدلسيف
 .(4)ُنعيـ بف حماد في الفتف

فكعًا كمرة مكقكفًا؛ ، كلعل الحديث جاء مرة مر (5)كقد اختمط أبك إسحاؽ في آخر عمره
، كلعل الصكاب بالكقف؛ ألنو جاء مف طريق شعبة عف أبي إسحاؽ، كشعبة مف بسبب اختبلطو

ذلؾ ابف معيف      ذكر  كماأثبت الناس في شيخو أبي إسحاؽ، فمـ يرِك عنو بعد االختبلط، 
 .(6)كالترمذؼكابف المديني 
 

 ثالثاا: الحكـ عمى إسناد الحديث
فقد ُركػ بالرفع كما في  ؛ ألف فيو عمَة االضطراب مف حيث األصل؛إسناده ضعيف

       حديثنا، كبالكقف في ركايات أخرػ، لكفَّ الكقَف أثبت؛ ألنو جاء مف طريق شعبة عف 
، قاؿ الييثمي: "رجالو فيك مف قبيل الّشاذأبي إسحاؽ، كشعبة مف أثبت الناس في أبي إسحاؽ، 

لكف الركاية المكقكفة  ،(8)األلبانيعمة المخالفة، كقد ضعفو إلى ، فمعمو لـ يتطرؽ (7)ثقات"
، كلمتكفيق فإف (9)صححيا الحاكـ، إذ قاؿ: "ىذا حديث صحيح عمى شرط الشيخيف، كلـ يخرجاه"

 متف الحديث صحيح، لكفَّ في إسناده مقااًل، كىي عمة رفع المكقكؼ.
 

                                                           

 (.350/ 4( الذىبي، ميزاف االعتداؿ )ج(1
، كالمزؼ، تيذيب الكماؿ في 1347(، رقـ الترجمة 242/ 6( ينظر: ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديل )ج(2

 (.110/ 22أسماء الرجاؿ )ج
 .91، رقـ الترجمة (42)ص  ،( ينظر: ابف حجر، طبقات المدلسيف(3
 1656(، رقـ الحديث2/595بف حماد، الفتف )ج( ُنعيـ (4
 .35، رقـ الترجمة (93)ص ( العبلئي، المختمطيف (5
 (.709/ 2( ينظر: ابف رجب الحنبمي، شرح عمل الترمذؼ )ج(6
 (.6/ 8( الييثمي، مجمع الزكائد كمنبع الفكائد )ج(7
 .4142ـ الترجمة (، رق159/ 9( ينظر: األلباني، سمسمة األحاديث الضعيفة كالمكضكعة )ج(8
 (.536/ 4( الحاكـ، المستدرؾ عمى الصحيحيف )ج(9
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 رابعاا: سبب حكـ ابف كثير عميو بالغرابة
كالمنكر، حيث حكـ عمى الحديث الظاىر لنا أف ابف كثير غاير ىنا بيف الغريب 

بالغرابة؛ لتفرد أبي إسحاؽ بركايتو عف كىب بف جابر، ثـ قاؿ: "بل منكر"؛ ألف الحديث مداره 
كلما كاف الكجو المكقكؼ مف ركاية شعبة،  عمى أبي إسحاؽ في الكجييف: المرفكع كالمكقكؼ؛

فكانت بيذا مف قبيل النكارة، كىك أثبت الناس فيو، فإف الركاية المرفكعة ركاىا بعد اختبلطو، 
 كهللا أعمـ.

 خامساا: خالصة الدراسة
إسناد الحديث المرفكع ضعيف؛ ألنو غير محفكظ، كأما الركاية المكقكفة فصحيحة، 

ما دكف اإلسناد، كحكـ ابف كثير عميو بالغرابة مع النكارة كالضعف؛ بسبب  اً فيككف المتف صحيح
 ، كهللا أعمـ.ُذِكر
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َثِني َعبَّاُس ْبُف َأِبي َطاِلٍب، 37) ـُ َأُبك َجْعَفِر ْبُف َجِريٍر: َحدَّ َما ( قاؿ ابف كثير: َقاَؿ اإْلِ
، َعْف ُلْقَماَف ْبِف َعاِمٍر اْلُخَزاِعيِّ َقاَؿ: ِجْئُت َأَبا  َثَنا َشْرِقيُّ ْبُف َقَطاِميِّ َثَنا دمحم بف زياد، َحدَّ ُأَماَمَة َحدَّ

ْثَنا َحِديًثا َسِمْعَتُو ِمْف َرُسكِؿ ّللاَِّ ملسو هيلع هللا ىلص، فدعا بطعاـ، ثـ قاؿ: ُصَدؼَّ ْبَف َعْجبَل  ، َفُقْمُت: َحدِّ َف اْلَباِىِميَّ
، َما َبَمَغْت قَ قاؿ َرُسكُؿ ّللاَِّ ملسو هيلع هللا ىلص:  ـَ ْعَرَىا "َلْو َأفَّ َصْخَرةا ِزَنَة َعْشِر َأَواٍؽ، ُقِذَؼ ِبَيا ِمْف َشِفيِر َجَينَّ

ـٍ"، َقاَؿ: قمت ما غي وآثاـ؟ قاؿ: َقاَؿ: "ِبْئَراِف ِفي َأْسَفِل  َـّ َتْنَتِيي ِإَلى َغيٍّ َوآَثا ا، ُث َخْمِسيَف َخِريفا
ـَ َيِسيُل ِفيِيَما صديد أىل النار"، وىما المذاف  ھ   ھ   ھ      }ذكرىما َّللاَُّ ِفي ِكَتاِبِو َجَينَّ

﮳    ےے ﮲    ٿ   ٿ   ٿ   ٹ   ٹ      ٿٺ   ٺ}، َوَقْوُلُو ِفي اْلُفْرَقاِف: (1){ۓ   ۓ  

 .(2)َحِديٌث َغِريٌب، َكَرْفُعُو ُمْنَكرٌ  [،68:]الفرقاف {ٹ
 أولا: تخريج الحديث

عف أحمد بف دمحم بف صدقة كبلىما )الطبرؼ  (4)الطبراني، كأخرجو (3)أخرجو الطبرؼ 
     بنحكه، مف طريق ُعبيد هللا  (5)كأحمد( بمثمو، عف عباس بف أبي طالب ، كأخرجو المْركزؼ 

بنحكه، مف  (7)بنحكه، مف طريق الحسيف بف سميماف، كالبييقي (6)بف سعد بف إبراىيـ، كالدكالبيا
بيد هللا كالحسيف كتمتاـ( عف دمحم بف زياد، طريق َتمتاـ دمحم بف غالب، أربعتيـ )عباس كع

      بنحكه، مف طريق َشَبابة بف َسكَّار، كبلىما )دمحم بف زياد كَشبابة  (8)كأخرجو ابف أبي الدنيا
 ، عف لقماف بف عامر بو، مرفكعًا.(9)بف َسكَّار( عف َشرِقيِّ بف َقَطاِميّ ا

عف إبراىيـ بف عبد هللا اليركؼ،  (11)، كأخرجو ابف أبي الدنيا(10)كأخرجو ابف المبارؾ

                                                           

 [.59]مريـ: ( (1
 (.218ك217/ 5( ابف كثير، تفسيره )ج(2
 (.218/ 18( الطبرؼ، تفسيره )ج(3
 .7731(، رقـ الحديث8/175( الطبراني، المعجـ الكبير )ج(4
 .36ديث ح، رقـ ال(1/119( المركزؼ، تعظيـ قدر الصبلة )ج(5
 .91(، رقـ الحديث1/34الدكالبي، الكنى كاألسماء )ج  ((6
 .474رقـ الحديث (،274)ص ( البييقي، البعث كالنشكر (7
 .17ديث ح، رقـ ال(1/25( ابف أبي الدنيا، صفة النار )ج(8
( في ركاية ابف أبي الدنيا: عف شبابة عف الكليد بف الحصيف، كالكليد ىك شرقي بف قطامي، كقد بيَّنتو في (9
 رجمة شرقي.ت

 (.2/86( ابف المبارؾ، الزىد كالرقائق )ج(10
 .250، رقـ الحديث (1/31( ابف أبي الدنيا، صفة النار )ج(11
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براىيـ كخمف( بنحكه، عف ُىَشيـ  (1)كالُعقيمي مف طريق خمف بف الكليد، ثبلثتيـ )ابف المبارؾ كا 
 بف َبشير، عف زكريا بف أبي مريـ عف أبي أمامة مكقكفًا.ا

 ثانياا: دراسة رجاؿ اإلسناد
 عباس بف أبي طالب: -1

كقاؿ  ،(4)، كذكره ابف حباف في الثقات(3)و: "ثقة"، كقاؿ ابن(2)قاؿ أبك حاتـ: "صدكؽ"
 .(7)، كقاؿ ابف حجر: "صدكؽ"(6)، كقاؿ الذىبي: ثقة(5)عبد هللا بف إسحاؽ: "ككاف ثقة"

 كقد ذكرتو ليعرؼ؛ ألنو مغمكر. ثقة؛الخالصة: 
 :(8)دمحم بف زياد بف َزّبار -2

 .(11)جزرة: "ليس بذاؾ" ، كقاؿ(10)، كقاؿ أيضًا: "ال شيء"(9)قاؿ ابف معيف: "ال أحد"
 ضعيف جدًا. الخالصة:

 َشرقّي بف َقطاِمّي: -3
، متفق عمى (12)قاؿ الدارقطني: "الشرقي بف الَقطاِمّي اسمو الكليد بف الحصيف"

 .(13)تضعيفو
 ضعيف. الخالصة:

 
 

                                                           

 (.2/88( العقيمي، الضعفاء الكبير )ج(1
 (.215/ 6( ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديل )ج(2
 ( المرجع السابق، الصفحة نفسيا.(3
 .14750(، رقـ الحديث513/ 8( ينظر: ابف حباف، الثقات )ج(4
 (.140/ 12( ينظر: الخطيب البغدادؼ، تاريخ بغداد )ج(5
 (.621/ 12( الذىبي، سير أعبلـ النببلء )ج(6
 (.292 )ص( ابف حجر، تقريب التيذيب (7
 (.258/ 7( ينظر: ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديل )ج(8
 قكؿ ابف معيف ىذا في كتبو.(، كلـ أعثر عمى 258/ 7( ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديل )ج(9

 (، كلـ أعثر عمى قكؿ ابف معيف ىذا في كتبو.672/ 5( الذىبي، تاريخ اإلسبلـ )ج(10
 ( المرجع السابق، الصفحة نفسيا.(11
 (.446/ 13( الخطيب البغدادؼ، تاريخ بغداد )ج(12
حاتـ، الجرح  ، كابف أبي896(، رقـ الترجمة 5/55( ينظر: ابف عدؼ، الكامل في ضعفاء الرجاؿ )ج(13

 .3686(، رقـ الترجمة 268/ 2، كالذىبي، ميزاف االعتداؿ )ج1643(، رقـ الترجمة 4/376كالتعديل )ج
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 ثالثا: الحكـ عمى إسناد الحديث
إسناده ضعيف جدًا؛ لضعف دمحم بف زياد، كلضعف شرقي، كقد جاء الحديث بإسناد 

سناده ضعيف؛ ألجل زكريا بف أبي  ، لكّف ضعَفو (1)مريـآخر، لكنَّو مكقكؼ عمى أبي أمامة، كا 
ليس بالشديد، كبما أنو مكقكؼ كاألكؿ مرفكع، كبينيما اختبلؼ، فالمرفكع منكر كالمكقكؼ 

 ضعيف جدًا، كقد خالفو المكقكؼ الضعيف األعمى منو درجة.معركؼ؛ ألف المرفكع 

 رابعاا: سبب حكـ ابف كثير عميو بالغرابة
حكـ عميو بالغرابة لتفرد اإلسناد تفردًا نسبيًا، كلكجكد عمة، كىي رفع المكقكؼ، كقد  

ف كثير: "حديث غريب، كرفعو منكر"، خالف األكلى منو درجة؛ لذا فيك منكر، حيث قاؿ اب
 .(2)د ليذا ما قالو البخارؼ بأف المحفكظ ما ركاه ابف أبي مريـ عف أبي أمامة مف قكلوكيشي

 خامساا: خالصة الدراسة
إسناد الحديث ضعيف جدًا؛ لمضعف الشديد في أحد ركاتو، كمعلّّ برفع المكقكؼ، فيك         

 منكر، كحكـ عميو ابف كثير بالغرابة ليذيف السببيف، كهللا أعمـ.
 

  

                                                           

، كالذىبي، ميزاف االعتداؿ 2683(، رقـ الترجمة 592/ 3( ينظر: ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديل )(1
 .2885(، رقـ الترجمة 2/74)

 .1387(، رقـ الترجمة 417/ 3( ينظر: البخارؼ، التاريخ الكبير )(2



  111 

 

ـُ اأْلَِئمَِّة ُمَحمَُّد ْبُف ِإْسَحاَؽ ْبِف ُخَزْيَمَة ِفي ِكَتاِب التَّْكِحيِد ( 38) قاؿ ابف كثير: َرَكػ ِإَما
ـُ ْبُف ُمَياجِ  َثَنا ِإْبَراِىي ، َحدَّ ـَ ْبِف اْلُمْنِذِر اْلِحَزاِميِّ ِر ْبِف ِمْسَماٍر، َعْف َعْف ِزَياِد ْبِف َأيُّكَب، َعْف ِإْبَراِىي

، َعْف َأِبي ُىَرْيَرَة     -َيْعِني: َعْبَد الرَّْحَمِف ْبَف َيْعُقكبَ –َحْفِص ْبِف َذْكَكاَف، َعْف َمْكَلى اْلُحْرَقِة  ْبفِ ُعَمَر 
  :ـٍ، َفَممَّا َسمِ َقاَؿ: َقاَؿ َرُسكُؿ ّللاَِّ ملسو هيلع هللا ىلص ـَ ِبَأْلِف َعا َعِت "ِإفَّ َّللاََّ َقَرَأ طو ويس َقْبَل َأْف َيْخُمَق آَد

ـْ َىَذا، َوُطوَبى أِلَْجَواٍؼ َتْحِمُل َىَذا، َوُطوَبى أِلَْلُسٍف تَ  ـُ اْلَماَلِئَكُة َقاُلوا: ُطوَبى أِلََمٍة َيْنِزُؿ َعَمْيِي َتَكمَّ
ـَ ِفيِيَماِبَيَذا"،  ـُ ْبُف ُمَياِجٍر َكَشْيُخُو ُتِكمِّ ْبَراِىي َىَذا َحِديٌث َغِريٌب، َكِفيِو َنَكاَرٌة، َكاِ 

(1). 
 أولا: تخريج الحديث

أخرجو بنحكه، ك  (3)بمثمو، عف زياد بف أيكب، كأخرجو الدارمي (2)أخرجو ابف خزيمة
بمثمو، أربعتيـ )زياد  (5)بنحكه، عف عبدكس بف ِديَزَكْيو الرازؼ، كابف أبي عاصـ (4)الطبراني

 كالدارمي كعبدكس كابف أبي عاصـ( عف إبراىيـ بف المنذر بو، مرفكعًا.
 ثانياا: دراسة رجاؿ اإلسناد

 إبراىيـ بف مياجر بف مسمار: -1
أبك حاتـ: قاؿ ك ، (7)"منكر الحديث" :، كقاؿ البخارؼ (6)قاؿ ابف معيف: "ليس بو بأس"

ه في الضعفاء النسائيُّ (8)كليس بالمتركؾ"، الحديث منكر"  . (11)، كالذىبي(10)، كالدارقطني(9)، كعدَّ
 ضعيف. الخالصة:

 بف ذكواف أبو حفص العبدي: عمر بف حفص -2
 .(12)تركو كثير مف العمماء

                                                           

 (.240/ 5( ابف كثير، تفسيره )ج(1
 (.1/402( ابف خزيمة، التكحيد )ج(2
 (.4/2147( الدارمي، سننو )ج(3
 (.5/133( الطبراني، المعجـ األكسط )ج(4
 (.1/269( ابف أبي عاصـ، السنة )ج(5
 (.133/ 2( ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديل )ج(6
 .(328/ 1الكبير )ج خارؼ، التاريخ( الب(7
 (.133/ 2( ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديل )ج(8
 .8، رقـ الترجمة 11( النسائي، الضعفاء كالمتركككف ص(9

 .19(، رقـ الترجمة 251/ 1( الدارقطني، الضعفاء كالمتركككف )ج(10
 .257، رقـ الترجمة 21( الذىبي، ديكاف الضعفاء ص(11
، كابف الجكزؼ، الضعفاء 1220(، رقـ الترجمة 98/ 6اء الرجاؿ )ج( ينظر: ابف عدؼ، الكامل في ضعف(12

 .6075(، 189/ 3، كالذىبي، ميزاف االعتداؿ )ج2449(، رقـ الحديث206/ 2كالمتركككف )ج
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 ضعيف جدًا. الخالصة:
 ثالثاا: الحكـ عمى إسناد الحديث

إسناده ضعيف جدًا؛ لمضعف الشديد عند عمر بف حفص، كلضعف إبراىيـ بف مياجر، 
 حيث انفردا في ىذا الحديث بطريق كاحد، كلـ يكف ألؼ منيما متاِبع.

 كثير عميو بالغرابةرابعاا: سبب حكـ ابف 
        لتفرد الضعيف بالركاية؛ فالحديث مداره عمى إبراىيـ بف مياجر كشيِخو عمَر 

بِف حفص، كقد انفردا بركايتو، كلما كاف ىذا التفرد مف ِقَبل الضعيف أك األشدِّ منو ُعدَّ ىذا مف ا
براىيـالنكارة،؛ ليذا  مِّـ بف مياجر كشيخو ُتكُ  قاؿ ابف كثير: "ىذا حديث غريب، كفيو نكارة، كا 

 فييما"، كهللا أعمـ.
 خامساا: خالصة الدراسة

إسناد الحديث ضعيف جدًا؛ بسبب تفرد اإلسناد، كمجيئو مف ركاة ضعفاء، كحكـ عميو 
 ابف كثير بالغرابة؛ ليذيف السببيف.
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َثَنا 39) َثَنا ُمكَسى ْبُف ِإْسَماِعيَل، َحدَّ َثَنا َأِبي، َحدَّ ـٍ: َحدَّ ( قاؿ ابف كثير: َقاَؿ اْبُف َأِبي َحاِت
َثَنا اْلَحَسُف، َقاَؿ:  ُجِل ُمَناَزَعٌة، َفُدِعَي ِإَلى النَِّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلصُمَباَرٌؾ، َحدَّ ُجُل ِإَذا َكاَف َبْيَنُو َوَبْيَف الرَّ  َكاَف الرَّ

َذا َأَراَد َأْف َيْظِمـَ  ، َواِ  ـَ َأفَّ النَِّبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َسَيْقِضي َلُو ِباْلَحقِّ ، َأْذَعَف َوَعِم  َفُدِعَي ِإَلى النَِّبيِّ  َوُىَو ُمِحقٌّ
ملسو هيلع هللا ىلص َأْعَرَض َوَقاَؿ: َأْنَطِمُق ِإَلى ُفاَلٍف، َفَأْنَزَؿ َّللاَُّ ىذه اآْلَيةِ 
، َفَقاَؿ النَِّبي  ملسو هيلع هللا ىلص: "َمْف َكاَف َبْيَنُو (1)

ـٌ َل َحقَّ لَ  ـِ اْلُمْسِمِميَف، َفَأَبى َأْف ُيِجيَب، َفُيَو َظاِل ا ـٍ ِمْف ُحكَّ ُو"، َوَبْيَف َأِخيِو َشْيٌء، َفُدِعَي ِإَلى َحَك
 .(2)َكَىَذا َحِديٌث َغِريٌب، َكُىَك ُمْرَسلٌ 

 الحديثأولا: تخريج 
، كبلىما مف طريق مبارؾ، كأخرجو       (4)، كابف أبي حاتـ(3)أخرجو ُسريج بف يكنس

 ، كبلىما مف طريق جعفر بف َحياف، (6)كالبييقي (5)أبك داكد
، مف طريق أبي األشيب، ثبلثتيـ )مبارؾ كجعفر كأبك األشيب( (7)كأخرجو الدارقطني

 بنحكه، عف الحسف البصرؼ، مرفكعًا.
 دراسة رجاؿ اإلسنادثانياا: 
 مبارؾ بف َفضالة: -1

، كقد ذكره ابف حجر في المرتبة الثالثة مف (8)قاؿ ابف حجر: "صدكؽ يدلس كيسكؼ"
كقد صرَّح بالسماع ، فبل بد كأف يصرح بالسماع مف شيخو حتى ُيقبل منو، (9)مراتب المدلسيف

 في الحديث األصل.
 .صدكؽ  الخالصة:

 
                                                           

ں   ں   ڻ   ڻ   ڻ   ڻ   ۀ   ۀ   ہ   ہ   ہ   ہ   ھ   ھ   ھ   ھ   ے   ے   }( كاآلية ىي: (1

، {﮿   ﯀   ﯁            ﮾﮸  ﮹   ﮺    ﮻   ﮼   ﮽  ۓ   ۓ   ﮲   ﮳  ﮴    ﮵   ﮶  ﮷  
 [.50 -48]النكر: 

 (.68/ 6( ابف كثير، تفسيره )ج(2
 .16رقـ الحديث (1/37( سريج بف يكنس، القضاء )ج(3
 .14744رقـ الحديث (8/2623، تفسيره )جحاتـ ( ابف أبي(4
 .391رقـ الحديث (1/284( أبك داكد، المراسيل )ج(5
 .20485(  رقـ الحديث1/236السنف الكبرػ )ج ( البييقي،(6
 .4492( ح5/382( الدارقطني، سننو )ج(7
 (.519 )ص( ابف حجر، تقريب التيذيب (8
 (.43 )ص( ينظر: ابف حجر، طبقات المدلسيف (9
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 البصري:الحسف بف أبي الحسف  -2
     ، كقد ذكره (1)قاؿ ابف حجر: "ثقة فقيو فاضل مشيكر، ككاف يرسل كثيرًا، كيدلس"

، أؼ ال يضر تدليسو، كأما إرسالو، فيك (2)ابف حجر في المرتبة الثانية مف مراتب المدلسيف
سمع مف مرسل ىنا بكضكح، حيث ركػ عف النبي ملسو هيلع هللا ىلص كلـ يسمع منو؛ ألنو تابعي، كال حتى 

، كقد عدَّ العمماء مراسيمو مف أضعف المراسيل، حيث نقل العبلئي عف  (3)كثير مف الصحابة
إال عف الحسف كأبي العالية؛ فإنيما  -يعني مف المراسيل-حدثكا عمف شئتـ ابف سيريف قكلو: "

 .(4)ال يبالياف عمف أخذا الحديث
 ثالثاا: الحكـ عمى إسناد الحديث
 الحسف، كلتدليس ابف فضالة. إسناده ضعيف؛ إلرساؿ

 رابعاا: سبب حكـ ابف كثير عميو بالغرابة
 ، كالنفراد اإلسناد كعدـ متابعتو.لعمة اإلرساؿ
 خامساا: خالصة الدراسة

إسناد الحديث ضعيف؛ ألنو مرَسل، كحكـ ابف كثير عميو بالغرابة؛ بسبب اإلرساؿ مع 
 انفراد الطريق.

 
  

                                                           

 (.160 )ص( ابف حجر: تقريب التيذيب (1
 (29 )ص طبقات المدلسيف( ابف حجر، (2
 (.68 )ص( ينظر: ابف العراقي، تحفة التحصيل في ذكر ركاة المراسيل (3
 (.78 )ص( العبلئي، جامع التحصيل (4
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ـٍ ِفي َذِلَؾ َحِديًثا ِفي َتْفِسيِرِه، َحْيُث َقاَؿ: ( قاؿ ابف كثير: َكَقْد 40) َرَكػ اْبُف َأِبي َحاِت
َثَنا َأُبك ُيكُسَف، َعْف َسَمَمَة ْبِف  َثَنا َىاُركُف ْبُف اْلَفْضِل َأُبك َيْعَمى اْلَحنَّاُط، َحدَّ َثَنا َأِبي، َحدَّ َصاِلٍح، َحدَّ

ـِ َأِبي ُأَميََّة، َعِف  ُكْنُت َأْمِشي َمَع َرُسوِؿ َّللاَِّ صمى للا ، َقاَؿ: (1)اْبِف ُبَريدَة، َعْف َأِبيوِ َعْف َعْبِد اْلَكِري
ـْ َتْنِزْؿ َعَمى َنِبيٍّ َقْبِمي َبْعَد ُسَمْيَماَف ْبِف داود"، ـُ آَيةا َل قمت:        عميو وسمـ، َفَقاَؿ: "ِإنِّي َأْعَم

َقْبَل َأْف َأْخُرَج ِمَف اْلَمْسِجِد"، َقاَؿ: َفاْنَتَيى ِإَلى اْلَباِب،  نبي َّللاَِّ َأي  آَيٍة؟ َقاَؿ: "َسُأعِمُمَكَيايا 
ـِ  نَُّو ِبْس ، َوَقاَؿ: "ِإنَُّو ِمْف ُسَمْيَماَف َواِ  َـّ اْلَتَفَت ِإَليَّ ْحَمِف َفَأْخَرَج ِإْحَدى َقَدَمْيِو، َفُقْمُت: َنِسَي ُث َّللاَِّ الرَّ

ـِ"، ِحي ْسَناُدُه َضِعيفٌ َىَذا َحِديٌث َغِريٌب،  الرَّ  .(2)َكاِ 
 أولا: تخريج الحديث

، (4)بمثمو، مف طريق سممة بف صالح، كأخرجو الطبراني (3)أخرجو ابف أبي حاتـ
، خمستيـ بنحكه، مف طريق يزيد    (8)، كالبييقي(7)، كابف األعرابي(6)، كالدارقطني(5)كالكرابيسي

خالد( عف عبد الكريـ بف أبي المخارؽ  ابف أبي خالد، ككبلىما )سممة بف صالح كيزيد بف أبي
 بو، مرفكعًا.

 ثانياا: دراسة رجاؿ اإلسناد
 عبد الكريـ بف أبي الُمخاِرؽ أبو أمية: -

، قاؿ الذىبي: "كقد أخرج لو البخارؼ تعميقًا، كمسمـ متابعة، كىذا يدؿ (9)ضعفو أكثر العمماء
 ، أؼ ليس شديد الضعف.(10)عمى أنو ليس بمطرح"
 ضعيف.: الخالصة

 
                                                           

(، 14/328يب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )ج( ىك الصحابي: بريدة بف الُحَصْيب األسممي، ينظر: المزؼ، تيذ(1
 .3179ترجمة 

 (.170/ 6( ابف كثير، تفسيره )ج(2
 .16306(، رقـ الحديث2873/ 9تفسيره )ج( ابف أبي حاتـ، (3
 .625ديث حرقـ ال ،(1/196( الطبراني، المعجـ األكسط )ج(4
 .41ديث حرقـ ال، (42)ص ( الكرابيسي، شعار أصحاب الحديث، (5
 .1183(، رقـ الحديث2/80( الدارقطني، سننو )ج(6
 .1225(، رقـ الحديث2/619( ابف األعرابي، معجمو )ج(7
 .20023(، رقـ الحديث10/106لسنف الكبرػ )ج( البييقي، ا(8
(، رقـ 255 )ص، كالذىبي، ديكاف الضعفاء 311(، 59/ 6( ينظر: ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديل )ج(9

 . 719(، رقـ الحديث6/376كتيذيب التيذيب )ج 2595الحديث
 (.646/ 2( الذىبي، ميزاف االعتداؿ )ج(10
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 ثالثاا: الحكـ عمى إسناد الحديث
 إسناده ضعيف؛ لضعف عبد الكريـ بف أبي المخارؽ، فعميو مدار اإلسناد.

 رابعاا: سبب حكـ ابف كثير عميو بالغرابة
لتفرد الضعيف بالركاية، كىك عبد الكريـ بف أبي الُمخاِرؽ، فعميو مدار اإلسناد، كلـ 

سناده ضعيف"، فمعمو قصد بالغرابة يتابْعو أحد، حيث قاؿ ابف كثير: "ىذ ا حديث غريب، كا 
 التفرد، كأضاؼ إليو كصَف الضعف، كهللا أعمـ.

 خامساا: خالصة الدراسة
     إسناد الحديث ضعيف، كحكـ عميو ابف كثير بالغرابة؛ لتفرد الضعيف بالركاية، 

 كهللا أعمـ.
 

َثَنا 41)  ، َحدَّ َثَنا َعْمُرك ْبُف َسكَّاٍد اْلِمْصِرؼُّ ِ ْبُف َماَجْو: َحدَّ ( قاؿ ابف كثير: َقاَؿ َأُبك َعْبِد ّللاَّ
ِ ْبِف َكْىٍب، َعْف َعْمِرك ْبِف اْلَحاِرِث، َعْف َسِعيِد ْبِف َأِبي ِىبَلٍؿ، َعْف َزْيِد ْبِف َأْيَمَف، َعْف  َعْبِد ّللاَّ

ْرَداِء، َقاَؿ: َقاَؿ َرُسكُؿ ّللاَِّ ملسو هيلع هللا ىلص: ُعَباَدَة ْبِف ُنسَ  ، َعْف َأِبي الدَّ اَلَة َعَميَّ َيْوـَ اْلُجُمَعِة، يٍّ "َأْكِثُروا الصَّ
ا ل يصمي عمي فيو ِإلَّ ُعِرَضْت َعَميَّ َصاَلُتُو َحتَّى َيْفرُ  فَّ َأَحدا َغ َفِإنَُّو َمْشُيوٌد َتْشَيُدُه اْلَماَلِئَكُة، َواِ 

ـَ َعَمى اأْلَْرِض َأْف َتْأُكَل َأْجَساَد اأْلَْنِبَياءِ، َفَنِبي  قاؿ: قمت: كبعد المكت؟  ِمْنَيا"، "َقاَؿ: ِإفَّ َّللاََّ َحرَّ
ْرَداِء  ، َىَذا َحِديٌث َغِريٌب ِمْف َىَذا اْلَكْجِو َكِفيِو اْنِقَطاٌع َبْيَف ُعَباَدَة ْبِف ُنِسيٍّ َكَأِبيَّللاَِّ َحيٌّ ُيْرَزُؽ" الدَّ

ـْ ُيْدِرْكُو، َكّللاَُّ أَْعَمـُ  َفِإنَُّو َل
(1). 
 أول: تخريج الحديث

 (3)بمثمو، عف عمرك بف َسّكاد الِمصرّؼ ، كأخرجو ابف أبي حاتـ (2)أخرجو ابف ماجو
      مختصرًا، مف طريق دمحم بف يحيى بف إسماعيل الِمصرّؼ، ، كبلىما )عمرك كدمحم( عف 

 مرفكعًا.ابف كىب بو، 
 
 
 

 

                                                           

 (.419/ 6( ابف كثير، تفسيره )ج(1
 .1637(، رقـ الحديث524/ 1ابف ماجو، سننو )ج( (2
 .11217(، رقـ الحديث2084/ 6( ابف أبي حاتـ، تفسيره )ج(3
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 ثانياا: دراسة رجاؿ اإلسناد
 زيد بف أيمف: -1

، كأما ركايتو عف (3)كقاؿ ابف حجر: "مقبكؿ"، (2)ككثقو الذىبي ،(1)ذكره ابف ِحبَّاف في الثقات
 .(4)ُعبادة ففييا انقطاع، حيث قاؿ اإلماـ البخارؼ: "زيد بف أيمف عف عبادة بف نسي، مرسل"

 مجيكؿ، كمرسل. الخالصة:
2- :  ُعبادة بف ُنَسيٍّ

، لكف ركايتو عف أبي الدرداء فييا انقطاع، قاؿ الذىبي: "كأظف (5)متفق عمى تكثيقو
، كقاؿ العبلئي: "ركػ عف معاذ، كأبي الدرداء، كعبادة بف (6)ركاياتو عف الكبار منقطعة"

 .(7)الصامت، كجماعة غيرىـ، كأكثر مف ذلؾ، مراسيل"
 ثقة، مرسل. الخالصة:

 ثالثاا: الحكـ عمى إسناد الحديث 
اإلسناد، فاالنقطاع األكؿ: بيف زيد  مكضعيف مف إسناده ضعيف؛ بسبب االنقطاع في

كعبادة، كاالنقطاع الثاني: بيف عبادة كأبي الدرداء، كسبب آخر عند زيد بف أيمف؛ فيك مجيكؿ، 
إلى انقطاعو  الُممقِّفابف كقد أشار حاديث الصحيحة بجزء معنى الحديث، لكف كردت بعُض األ

سناده حسف، إال أنو غير متصل"إذ قاؿ  .(8): "كا 
 رابعاا: سبب حكـ ابف كثير عميو بالغرابة

 .(9)عنوزيد بف أيمف، كال ُيعرؼ ألحد غيره ركاية  ألف سعيد بف ىبلؿ تفرد بالركاية عف
 

                                                           

 .7884(، رقـ الترجمة 314/ 6( ابف حباف، الثقات )ج(1
 .1724(، رقـ الترجمة 415/ 1( ينظر: الذىبي، الكاشف )(2
 .2119(، رقـ الترجمة 222 )ص( ابف حجر، تقريب التيذيب (3
 .1288(، رقـ الترجمة 387/ 3البخارؼ، التاريخ الكبير )ج ((4
، كالمزؼ، تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ 3857(، رقـ الترجمة 317/ 7( ابف سعد، الطبقات الكبرػ )ج(5
 (.196/ 14)ج
 (.534/ 1( الذىبي، الكاشف )ج(6
 .334(، رقـ الترجمة 206 )ص( العبلئي، جامع التحصيل (7
 (.5/288، البدر المنير )ج( ابف الممقف(8
، كالذىبي، ميزاف االعتداؿ 1440(، رقـ الحديث 4/22( ينظر: ابف القطاف، بياف الكىـ كاإليياـ )ج(9
 .663(، رقـ الحديث 1/527، كابف الممقف، تحفة المحتاج )ج2991(، رقـ الترجمة 2/99)ج
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 خامساا: خالصة الدراسة
في اإلسناد، كلتفرد المجيكؿ بالركاية، كحكـ ابف كثير عميو  لبلنقطاعإسناده ضعيف؛ 
 بالغرابة لذلؾ، كهللا أعمـ.

 

َثَنا ُشَعْيُب 42) ، َحدَّ َثَنا اْلَعبَّاُس ْبُف ِحْمَداَف اأْلَْصَبَياِنيُّ : َحدَّ ( قاؿ ابف كثير: َقاَؿ الطََّبَراِنيُّ
ِ ا ـِ ْبِف َعْبِد ّللاَّ اُف، َأْخَبَرَنا يزيد بف ىاركف بف أبي َشْيَباَف، َعِف اْلَحَك        ْبُف َعْبِد اْلَحِميِد الطَّحَّ
، َعْف َأِبيَيا، َقاَؿ: َقاَؿ َرُسكُؿ ّللاَِّ ملسو هيلع هللا ىلصا ّـِ ُأَنْيٍس ِبْنِت اْلَحَسِف ْبِف َعِميٍّ     ْيَت "َأَرأَ : ْبِف خّطاب، َعْف ُأ

، : -فقاؿ-؟ (1) {  ڃڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڃ   ڃ}:َقْوَؿ َّللاَِّ َعزَّ َوَجلَّ  "إف ىذا مف المكتـو
ـٍ  َل ِبي َمِمَكْيِف، َل ُأْذَكُر ِعْنَد َعْبٍد ُمْسِم ولول أنكـ سألتموني عنو ما أخبرتكـ، إف للا عز وجل َوكَّ

الممكيف:  َفُيَصمِّي َعَميَّ ِإلَّ َقاَؿ َذاِنَؾ اْلَمِمَكاِف: َغَفَر َّللاَُّ َلَؾ، َوَقاَؿ َّللاَُّ َوَماَلِئَكُتُو َجَواباا ِلَذْيِنؾ
 آميف، ول يصمي عمّي َأَحٌد ِإلَّ َقاَؿ َذاِنَؾ اْلَمَمَكاِف: َغَفَر َّللاَُّ َلَؾ، َوَيُقوُؿ َّللاَُّ َوَماَلِئَكُتُو َجَواباا

سناده بو َضْعٌف َشِديدٌ  ِلَذْيِنَؾ اْلَمِمَكْيِف: آميف"،  .(2)غريب جدًا، كا 
 أولا: تخريج الحديث

 ، كهللا أعمـ.كقد انفرد الطبراني بإخراجوبمثمو، بنفس اإلسناد مرفكعًا،  (3)أخرجو الطبراني
 ثانياا: دراسة رجاؿ اإلسناد

 :(4)الَحَكـ بف عبد َّللّا بف َخّطاؼ -1
 .(6)، كقد قاؿ ابف حجر: "متركؾ"(5)تركو كثير مف العمماء

 : متركؾ.الخالصة
ـّ ُأَنْيس بنت الحسف بف عمّي: -2  أ

 حكـ، فيي مجيكلة.لـ أعثر ليا عمى 

                                                           

 [.56( ]األحزاب: (1
 (.420/ 6( ابف كثير، تفسيره )ج(2
 .2753(، رقـ الحديث89/ 3الطبراني، المعجـ الكبير )ج( (3
 ((.478/ 2عدؼ، الكامل في ضعفاء الرجاؿ )ج ابفينظر: )( الصكاب خّطاؼ بالفاء ال بالباء، (4
(، كالمزؼ، تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ 478/ 2( ينظر: ابف عدؼ، الكامل في ضعفاء الرجاؿ )ج(5
 (.33/379)ج
 .8145(، رقـ الحديث 645 )صالتيذيب ( ابف حجر، تقريب (6
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  ثالثاا: الحكـ عمى إسناد الحديث
        إسناده ضعيف جدًا؛ لكجكد راٍك شديِد الضعف، بل متيـ بالكذب، كىك الحكـ 

بف عبد هللا، كلجيالة حاؿ أحد الركاة كىي أـ ُأنيس، كلتفرد اإلسناد كلـ يخرجو أحد، فاجتمعت ا
 لكفَّ أخطَرىا السبُب األكؿ، كهللا أعمـ.  األسباب الثبلثة مع أف أحَدىا يكفي لتضعيفو،
 رابعاا: سبب حكـ ابف كثير عميو بالغرابة

 كامبًل بنكعيو المطمق كالنسبي. النفراد اإلسناد انفراداً 
 خامساا: خالصة الدراسة

     إسناده ضعيف جدًا؛ لترؾ أحد الركاة كجيالة آخر، كالنفراد اإلسناد، كحكـ عميو 
 ، كهللا أعمـ.لبلنفراد التاـابف كثير بالغرابة الشديدة 
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 المطمب الرابع
راوي اقتراف الحكـ عمى اإلسناد بالغرابة بالحكـ عمى ال  

َثَنا َيِزيُد، َأْخَبَرَنا ُمَباَرُؾ ْبُف َفَضاَلَة، َعْف َعِميِّ ( 43) ـُ َأْحَمُد: َحدَّ َما قاؿ ابف كثير: َقاَؿ اإْلِ
، قاؿ: أتيت أبا ىريرة رضي هللا عنو، َفُقْمُت َلُو: ِإنَُّو َبَمَغِني َأنََّؾ ا ْبِف َزْيٍد، َعْف َأِبي ُعْثَماَف النَّْيِدؼِّ

 ِبيِّ ملسو هيلع هللا ىلصَتُقكُؿ ِإفَّ اْلَحَسَنَة ُتَضاَعُف َأْلَف َأْلِف َحَسَنٍة، َقاَؿ: َكَما أَْعَجَبَؾ ِمْف َذِلَؾ، َلَقْد َسِمْعُتُو ِمَف النَّ 
َىَذا َحِديٌث َغِريٌب، َكَعِميُّ ْبُف َزْيِد ْبِف ُجْدَعاَف ِإفَّ َّللاََّ ُيَضاِعُف اْلَحَسَنَة َأْلَفْي َأْلِف َحَسَنٍة"، "َيُقكُؿ: 

 .(1)ِعْنَدُه َمَناِكيرُ 
 أولا: تخريج الحديث

 (6)، كابف أبي الدنيا(5)كمطكالً ، (4)، كبنحكه(3)بمعناه، كأحمد بمثمو (2)أخرجو ابف أبي شيبة
بنحكه، خمستيـ مف طريق عمي بف زيد، كأخرجو  (8)بنحكه، كالخطيب البغدادؼ (7)بمثمو، كالبييقي

، مف طريق زياد الجصاص، كبلىما )عمي بف زيد كزياد (10)، كبمثمو(9)ابف أبي حاتـ مطكالً 
ه، مف طريق أبي العالية، بمعنا (11)الجصاص( عف أبي عثماف النيدؼ ب، كأخرجو عبد الرزاؽ

بمعناه، مف طريق سفياف بف حسيف، ثبلثتيـ )أبك عثماف النيدؼ    (12)كأخرجو ابف أبي داكد
 كأبك العالية كسفياف بف حسيف( عف أبي ىريرة مرفكعًا.

 ثانياا: دراسة رجاؿ اإلسناد
 مبارؾ بف فضالة: -1

 ، كقاؿ مرة: "ليس بو (13)قاؿ الدكرؼ: "سألت يحيى عف مبارؾ بف فضالة فقاؿ: "ثقة"
                                                           

 (.504/ 1( ابف كثير، تفسيره، )ج(1
 .34703(، رقـ الحديث7/127( ابف أبي شيبة، مصنفو، )ج(2
 .7945(، رقـ الحديث13/327( أحمد بف حنبل، مسنده، )ج(3
 .10760(، رقـ الحديث16/442( المرجع السابق )ج(4
 .967 الحديثرقـ  (،1/142( أحمد بف حنبل، الزىد، )ج(5
 .27(، رقـ الحديث1/52( ابف أبي الدنيا، التكبة، )ج(6
 .713(، رقـ الحديث1/278( البييقي، الزىد الكبير، )ج(7
 .46(، رقـ الحديث1/132( الخطيب البغدادؼ، الرحمة في طمب الحديث، )ج(8
 .2434(، رقـ الحديث2/461( ابف أبي حاتـ، تفسيره، )ج(9

 .2729(، رقـ الحديث2/515)ج( المرجع السابق، (10
 .586(، رقـ الحديث1/456( عبد الرزاؽ الصنعاني، تفسيره، )ج(11
 .31(، رقـ الحديث1/34( ابف أبي داكد، البعث، )ج(12
 .3244(، ترجمة 83/ 4ركاية الدكرؼ )ج -( ابف معيف، تاريخو (13
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، كقاؿ    (3)، كقاؿ العجمي: "ال بأس بو"(2)، كقاؿ عمي بف المديني: "ىك صالح كسط"(1)بأس"
، كذكره ابف حباف في (4)أبك داكد: "إذا قاؿ مبارؾ: حدثنا فيك ثبت، ككاف مبارؾ يدلس"

، (7)فيو ضعف"، كقاؿ ابف سعد: "ككاف (6)، كقاؿ ابف حجر: "صدكؽ يدلس كيسكؼ"(5)الثقات
قاؿ النسائي: ك  ،(8)كقاؿ ابف معيف أيضا: "ضعيف، ىك مثل الربيع بف صبيح في الضعف"

 .(9)"ضعيف"
اختبلؼ أقكاؿ يحيى بف معيف، فمعمو كاف ناسخًا إلى كبالنسبة  الخالصة: صدوؽ،

 كمنسكخًا، فنأخذ القكؿ الكسط، كىك الذؼ يكافق كثيرًا مف النقاد.
 عمي بف زيد:  -2

ابف سعد: "كلد عمي بف زيد كىك أعمى، ككاف كثير الحديث، كفيو ضعف، كال قاؿ 
، كقاؿ (12)، كضعفو ابف عيينة(11)"-لممكقكفات–، كقاؿ شعبة: "كاف عمي رفَّاعًا (10)يحتج بو"

، (13)عمي بف زيد يحدثنا اليكـ بالحديث، ثـ يحدثنا غدا فمكأنو ليس ذلؾ" حماد بف زيد: "كاف
، كقاؿ عمرك (14)حنبل عف أبيو: "ليس بالقكؼ، كقد ركػ الناس عنو" كقاؿ صالح بف أحمد بف

بف عمي: "كاف يحيى بف سعيد يتقى الحديث عف عمى بف زيد، فسألتو مرة عف حديث لعمي، ا
   ، (16)، كقاؿ يحيى بف معيف كأبك زرعة: "ليس بقكؼ"(15)فقرأ اإلسناد ثـ تركو كقاؿ: "دعو"

                                                           

 (.215/ 13( الخطيب البغدادؼ: تاريخ بغداد كذيكلو )ج(1
 (.187/ 27يب الكماؿ في أسماء الرجاؿ، )ج( المزؼ، تيذ(2
 (.419 )ص( العجمي، الثقات، (3
 .281( أبك داكد السجستاني، سؤاالت أبي عبيد اآلجرؼ أبا داكد السجستاني في الجرح كالتعديل، ص(4
 .11174(، ترجمة 501/ 7( ينظر: ابف حباف، الثقات، )ج(5
 (.519ص) تقريب التيذيب( ابف حجر، (6
 (.204/ 7سعد، الطبقات الكبرػ، )ج( ابف (7
 .3913(، ترجمة 10/ 3( أحمد بف حنبل، العمل كمعرفة الرجاؿ، ركاية ابنو عبد هللا )ج(8
 .98( النساء، الضعفاء كالمتركككف، ص(9

  (.252/ 7( ابف سعد، الطبقات الكبرػ، )ج(10
 (.275/ 6( البخارؼ، التاريخ الكبير، )ج(11
 (.193/ 2المتركككف، )ج( ابف الجكزؼ، الضعفاء ك (12
 .1021(، ترجمة 186/ 6( ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديل، )ج(13
 ( المرجع السابق، الصفحة نفسيا.(14
 ، الصفحة نفسيا.نفسو( المرجع (15
 (.187/ 6( ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديل )ج(16



  122 

 

، كقاؿ: "أحد (2)، كقاؿ الذىبي: "صكيمح الحديث"(1)حتج بو"أبك حاتـ: "يكتب حديثو كال ي كقاؿ
، (4)، كقاؿ مرة: "حسف الحديث، صاحب غرائب، احتج بو بعضيـ"(3)أكعية العمـ في زمانو"

 .(5)ابف حجر: "ضعيف"   كقاؿ 
 ضعيف.الخالصة: 

 ثالثاا: الحكـ عمى إسناد الحديث
، كالمتابعة لـ ُتقكِّ (6)األلبانيإسناده ضعيف؛ لضعف عمي بف زيد، كقد ضعف إسناَده 

 ، فبل يرقى ألف ُيتاِبع.(7)الحديث، لكجكد زياد الجصاص كىك منكر الحديث
 رابعاا: سبب حكـ ابف كثير عميو بالغرابة

ف تعددت الطرؽ مف بعده، قاؿ البزار: "كىذا الحديث ال  لمجيئو عف صحابي كاحد، كا 
، كقد تككف لضعف عمي بف زيد، (8)رضي هللا عنو"نعممو يركػ بيذا المفع إال عف أبي ىريرة 

حيث أتى بركاية ُمسَتغربة كما تابعو ُمعَتَبر، كقد يككف االستغراب ألجل المتف؛ ففيو عَظـ 
مضاعفة الحسنات، كىذا يتعارض مع النصكص مف القرآف كالسنة، التي ذكرت مضاعفة 

 الحسنات إلى سبعمائة ضعف، كهللا أعمـ.
 اسة الحديثخامساا: خالصة در 

إسناد الحديث ضعيف؛ لضعف عمي بف زيد بف جدعاف، كغريب؛ ألنو فرد مف جية 
 الصحابي، كاجتمع معو الضعف، أك لغرابة المتف؛ بتعارضو مع النصكص الثابتة، كهللا أعمـ.

 
 
 
 

                                                           

 (.187/ 6( ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديل )ج(1
 (.140)ص ( الذىبي، مف تكمـ فيو كىك مكثق، (2
 (.707/ 3( الذىبي، تاريخ اإلسبلـ، )ج(3
 (.283)ص ( الذىبي، ديكاف الضعفاء، (4
 (.401)ص ( ابف حجر، تقريب التيذيب، (5
 (.443/ 8( األلباني، سمسمة األحاديث الضعيفة كالمكضكعة كأثرىا السيئ في األمة )ج(6
، كالخطيب البغدادؼ، تاريخ بغداد 2405(، رقـ الترجمة 532/ 3الجرح كالتعديل )ج( ينظر: ابف أبي حاتـ، (7
 (.472/ 9(، كالمزؼ، تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )ج8/475)ج
 .9525(، رقـ الحديث18/ 17( البزار، مسنده )ج(8
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، َعْف ُمَحمَِّد 44) َمْشِقيُّ ـُ ْبُف ِإْسَماِعيَل الدِّ َثَنا ِىَشا   ( قاؿ ابف كثير: َقاَؿ َأُبك ُعَبْيٍد: َحدَّ
يِّ     ْبِف ُشَعْيٍب، َعْف َسِعيِد ْبِف َبِشيٍر، َعْف َقَتاَدَة، َعْف َأِبي اْلَمِميِح، َعْف َكاِثَمَة ْبِف اأْلَْسَقِع، َعِف النَّبِ 

ْنِجيِل، َوُأْعِطيُت ، َقاَؿ: ملسو هيلع هللا ىلص َواَؿ َمَكاَف التَّْوَراِة، َوُأْعِطيُت اْلِمِئيَف َمَكاَف اإلِْ ْبَع الطِّ "ُأْعِطيُت السَّ
ِل" ْمُت ِباْلُمَفصَّ َىَذا َحِديٌث غريب، كسعيد بف أبي َبِشيٍر ِفيِو  ،(1)اْلَمَثاِنَي َمَكاَف الزَُّبوِر، َوُفضِّ

 .(2)ِليفٌ 
 تخريج الحديثأولا: 

بنحكه، كبلىما مف طريق سعيد  (4)، كالطبراني(3)أخرجو أبك عبيد القاسـ بف سبّلـ بمثمو
، خمستيـ (9)، كالبييقي(8)، كالطبراني(7)، كالطحاكؼ (6)، كأحمد(5)ابف َبشير، كأخرجو الطيالسي

ة بو، بنحكه، مف طريق عمراف القّطاف، ككبلىما )سعيد بف بشير كعمراف القطاف( عف قتاد
 مرفكعًا.

، قاؿ الييثمي: "ركاه الطبراني، (10)كلو شاىد مف حديث أبي أمامة، أخرجو الطبراني
 .(11)بف أبي ُسَميـ، كقد ضعفو جماعة، كُيعتَبر بحديثو، كبقية رجالو رجاؿ الصحيح"ا كفيو ليث 

  ،(12)كلو شاىد آخر مف حديث أنس، أخرجو المركزؼ 
 
 

                                                           

لؾ؛ ألف كل سكرة منيا ( السبع الطكاؿ: مف سكرة البقرة إلى األعراؼ، كيكنس، كالمئكف: ما كلييا، سميت بذ(1
تزيد عمى مائة آية أك تقاربيا، كالمثاني: ما كلي المئيف؛ ألنيا ثنَّتيا أؼ كانت بعدىا، كىي السكر التي آييا أقل 
مف مائة، كالمفصل: ما كلي المثاني مف قصار السكر، سمي بذلؾ؛ لكثرة الفصكؿ التي بيف السكر بالبسممة، 

 ((.220/ 1اس. )ينظر: السيكطي، اإلتقاف في عمـك القرآف )جكىي ما بيف ؽ أك الحجرات إلى الن
 (.65/ 1( ابف كثير، تفسيره )ج(2
 (.226 )ص( أبك عبيد القاسـ، فضائل الفرآف (3
 (.4/62(، كفي مسند الشامييف )ج22/76( الطبراني، المعجـ الكبير )ج(4
 .1105(، رقـ الحديث2/351( أبك داكد الطيالسي، مسنده )ج(5
 .16982(، رقـ الحديث 28/188أحمد بف حنبل، مسنده )ج( (6
 (.3/409( أبك جعفر الطحاكؼ، شرح مشكل اآلثار، )ج(7
 (.22/75( الطبراني، المعجـ الكبير )ج(8
 (.4/71( البييقي، شعب اإليماف، )ج(9

 .8003(، رقـ الحديث 8/258( الطبراني، المعجـ الكبير )ج(10
 .11626(، رقـ الحديث 158/ 7ع الفكائد )ج( الييثمي، مجمع الزكائد كمنب(11
 (.170 )ص( المركزؼ، مختصر قياـ الميل (12
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 .(2)كاأللباني، (1)كقد ضعَّفو المناكؼ 
 ثانياا: دراسة رجاؿ اإلسناد

 سعيد بف َبشير األزدي: -
، حيث قاؿ شعبة: "صدكؽ الحديث، (3)قاؿ الحاكـ: "أبك عبد ّللّا اختمفت االقاكيل فيو"        

، كقاؿ أبك زرعة (5)، كقاؿ ابف عيينة: "حدثنا سعيد بف بشير، ككاف حافظًا"(4)صدكؽ المساف"
ُدَحيمًا: ما كاف قكؿ مف أدركت في سعيد بف بشير؟ فقاؿ: "يكثقكنو، ككاف الدمشقي: سألت 

، كقاؿ: (7)، كقاؿ ابف أبي حاتـ: "سمعت أبي ُينكر عمى مف أدخمو في كتاب الضعفاء(6)حافظًا"
، كقاؿ ابف عدؼ: "كال أرػ بما يركؼ عف سعيد بف بشير بأسًا، كلعمو ييـ في (8)يحّكؿ منو"

، كقاؿ    (9)غمط، كالغالب عمى حديثو االستقامة، كالغالب عميو الصدؽ"الشيء بعد الشيء، كي
، كقاؿ ابف نمير: " سعيد بف بشير منكر الحديث، ليس بقكؼ (10)ابف معيف: "ليس بشئ"

، كقاؿ عمرك بف (12)، كقاؿ ابف المديني: "كاف ضعيفًا"(11)الحديث، يركؼ عف قتادة المنكرات"
ـّ تركو" -ميدؼ أؼ ابف–عمّي: "كاف عبد الّرحمف  يحّدثنا عف سعيد بف بشير، ث

، كقاؿ (13)
 . (15)، كقاؿ ابف حجر: "ضعيف"(14)النسائي: "ضعيف"
 ضعيف. الخالصة:

 
                                                           

 .1688(، رقـ الحديث2/213( المناكؼ، فيض القدير )ج(1
 .7081(، رقـ الحديث 14/1186( األلباني، السمسمة الضعيفة )ج(2
 (.350/ 10( المزؼ، تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )ج(3
 ، الصفحة نفسيا.( المرجع السابق(4
 (.7/ 4( ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديل )ج(5
 ( المرجع السابق، الصفحة نفسيا.(6
ـَ البخارؼ في (7  ((.66 )ص، )ينظر: البخارؼ، الضعفاء الصغير (الضعفاء الصغير)( كيقصد بو اإلما
 (.7/ 4( ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديل )ج(8
 (.422/ 4الرجاؿ )ج( ابف عدؼ، الكامل في ضعفاء (9

 (.7/ 4( ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديل )ج(10
 المرجع السابق، الصفحة نفسيا.( (11
 (.157 )ص( ابف المديني، سؤاالت ابف أبي شيبة البف المديني (12
 (.100/ 2( العقيمي، الضعفاء الكبير )ج(13
 (.52 )ص( النسائي، الضعفاء كالمتركككف (14
 .2276(، رقـ الترجمة 234 )صب ( ابف حجر، تقريب التيذي(15
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 ثالثاا: الحكـ عمى إسناد الحديث
ما قاؿ     إسناده ضعيف؛ لضعف سعيد بف بشير، لكفَّ عمراف القّطاف تابعو، كىك ك

بعتو، فأصبح اإلسناد حسنًا لغيره، ، فتجكز متا(1)الخكارج"ابف حجر: "صدكؽ ييـ، كرمي برأؼ 
 .(2)كقد قاؿ األلباني: "الحديث بمجمكع طرقو صحيح"
 رابعاا: سبب حكـ ابف كثير عميو بالغرابة

 : "كسعيد بف أبي بشيٍر فيو ليف"،لكجكد راٍك ضعيف، كقد بينو ابف كثير، حيث قاؿ      
 مف جية الصحابي.كلحصكؿ التفرد في جزء مف اإلسناد 

 خامساا: خالصة الدراسة
اإلسناد حسف لغيره؛ لكجكد ضعف عند أحد الركاة لكنو تكبع، فارتقى الحكـ، كحكـ عميو       

 ابف كثير بالغرابة لضعف راٍك، كلمتفرد الحاصل في نياية السند.
 

َثَنا ف…  ِفي َتْفِسيِرهِ  مرُدكَيوُف ( قاؿ ابف كثير: َكَقْد َرَكاُه اْلَحاِفُع َأُبك َبْكِر بْ 45) َقاَؿ: َحدَّ
َثَنا اْلَقاِسـُ  ـُ ْبُف َسْيٍل، َحدَّ َثَنا َأْسَم ، َحدَّ َثَنا َطْمَحُة  َأْحَمُد ْبُف اْلَحَسِف ْبِف َأْحَمَد اْلَبْصِرؼُّ ْبُف ِعيَسى، َحدَّ

ِ  َأِبي ُىَرْيَرَة  ْبُف َعْبِد الرَّْحَمِف، َعْف َقَتاَدَة، َعْف َسِعيِد ْبِف اْلُمَسيَِّب، َعفْ ا َقاَؿ: َقاَؿ َرُسكُؿ ّللاَّ
    َكَىَذا َحِديٌث َغِريٌب ِمْف َىَذا اْلَكْجِو، َكَطْمَحُة  "،(4)، َوَماُؤَىا ِشَفاٌء ِلْمَعْيفِ (3)"اْلَكْمَأُة ِمَف اْلَمفِّ ملسو هيلع هللا ىلص: 

ُب، َقاَؿ ِفيِو ْبُف َعْبِد الرحمف ىذا السممي الكاسطي، ُيَكنَّى ِبَأِبي ا ُمَحمٍَّد، َكِقيَل: َأُبك ُسَمْيَماَف اْلُمَؤدِّ
: َرَكػ َعْف َقَتاَدَة َأْشَياَء اَل ُيَتاَبُع َعَمْيَيا  .(5)اْلَحاِفُع َأُبك َأْحَمَد ْبُف َعِدؼٍّ

 أولا: تخريج الحديث
ّـِ"، مف بمثمو كفيو زيادة: "َكالَعْجَكُة ِمَف الَجنَِّة، َكِىَي شِ  (6)أخرجو الترمذؼ َفاٌء ِمَف السُّ

                                                           

 .5154(، رقـ الترجمة 429 )ص ابف حجر، تقريب التيذيب( (1
 .1480(، رقـ الحديث 3/469( األلباني، سمسمة األحاديث الصحيحة )ج(2
اِرع َمّنًا َأؼ: َطَعامًا ِبَغْير عمل، كالمف مأةالكَ ( (3 : مف َنَبات اأَلْرض، َكاْلعرب َتْسِمَية ُجْدرؼ اأَلْرض، َفَسماُه الشَّ

 ((، كىك نبات يعد مف الفقع، يشبو البطاطس.180/ 1حجر، فتح البارؼ )ج )ابفالَِّذؼ أنزؿ عمى بني ِإْسَراِئيل. 
ًدا، َكِقيَل: َمْعَناُه َأْف ُيْخَمَط  أؼ: العيف َوَماُؤَىا شفاء لمعيف(( )(4 المبصرة، قاؿ النككؼ: "قيل: ُىَك َنْفُس اْلَماِء ُمَجرَّ

ْف َكاَف ِلَغيْ َماُؤَىا ِبَدَكاٍء َكُيَعاَلَج ِبِو اْلَعْيُف، َكِقيَل: ِإْف َكاَف ِلُبُركَدِة َما ِفي اْلَعْيِف ِمْف َحَراَرٍة َفَماُؤَىا مُ  ًدا ِشَفاٌء، َكاِ  ِر َجرَّ
 ((.4/ 14ذلؾ فمركب". )النككؼ، شرحو عمى مسمـ )ج

 (.170/ 1( ابف كثير، تفسيره )ج(5
 .2066(ح4/400( الترمذؼ، سننو )ج(6
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    بنحكه، كفيو زيادة، مف طريق شير  (1)طريق أبي سممة بف عبد الرحمف، كأخرجو ابف ماجو
( 3)بمثمو، كفيو زيادة، مف طريق عبد الرحمف بف َغَنـ، كابف أبي شيبة (2)بف حكشب، كأحمدا

مف طريق سعيد بف المسيب، كما عند ابف كثير  (4)بمثمو، مف طريق القاسـ بف دمحم، كابف مردكيو
 خمستيـ عف أبي ىريرة رضي هللا عنو مرفكعًا.

 .(5)كلو شكاىد عدة، منيا شاىد عف سعيد بف زيد رضي هللا عنو في الصحيحيف
 ثانياا: دراسة رجاؿ اإلسناد

 :(6)القاسـ بف ِعيَسى بف ِإْبَراِىيـ الطائي الواسطي -1
حجر: "كأفرط أبك دمحم بف حـز كعادتو فقاؿ: ، كقاؿ ابف (7)قاؿ أبك داكد: "تغير عقمو"

، كقاؿ ابف حجر في التقريب: (9)، كذكره ابف حباف في الثقات(8)"مجيكؿ ال يدرؼ مف ىك"
 .(10)"صدكؽ تغير"
 صدكؽ. الخالصة:

 طمحة بف عبد الرحمف: -2
ُع قاؿ ابف َعِدؼٍّ في ركاية طمحة عف قتادة: "منو ما يتابعكنو عميو، كمنو ما اَل ُيَتابَ 

 .(13)، كذكره السخاكؼ في الثقات(12)، كذكره ابف حباف في الثقات(11)َعميو"
 صدكؽ.الخالصة: 

 ثالثاا: الحكـ عمى إسناد الحديث
إسناده حسف، كبالمتابعات يصبح صحيحًا لغيره، كلمحديث شكاىد عدة صحيحة، بعضيا 

                                                           

 .3455(، رقـ الحديث11/43( ابف ماجو، سننو )ج(1
 .8307(، رقـ الحديث14/60( أحمد بف حنبل، مسنده )ج(2
 .23695(، رقـ الحديث5/60( ابف أبي شيبة، مصنفو )ج(3
 ( لـ أعثر عمى كتاب ابف مردكيو في التفسير؛ ألنو مفقكد.(4
 .157(، رقـ الحديث1619/ 3، صحيح مسمـ )ج4478(، رقـ الحديث18/ 6( ينظر: صحيح البخارؼ )ج(5
 (.402/ 23( المزؼ، تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )ج(6
 ( المرجع السابق، الصفحة نفسيا.(7
 (.327/ 8)ج ( ابف حجر، تيذيب التيذيب(8
 .14946(، رقـ الترجمة 18/ 9( ابف حباف، الثقات )ج(9

 .5476(، رقـ الترجمة 451 )ص( ابف حجر، تقريب التيذيب (10
 (.182/ 5( ابف عدؼ، الكامل في ضعفاء الرجاؿ )ج(11
 .8715(، رقـ الترجمة 489/ 6( ينظر: ابف حباف، الثقات )ج(12
 .5472(، رقـ الترجمة 390/ 5في الكتب الستة )ج( ينظر: السخاكؼ، الثقات ممف لـ يقع (13
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 في الصحيحيف.
 رابعاا: سبب حكـ ابف كثير عميو بالغرابة

 حة بف عبد الرحمف عنده، كلـ تكجد لو متابعة تامة.لعمو لضعف طم
 خامساا: خالصة الدراسة

عميو ا، كحكـ عميو ابف كثير ا تكبعإسناد الحديث صحيح لغيره، لكجكد صدكَقْيف، لكنيم
 بالغرابة؛ لعدـ متابعة أحد لطمحة متابعة تامة، فكأنو ضعيف عند ابف كثير، كهللا أعمـ.

  
َثَنا ُمَحمَُّد 46) ، َحدَّ ْمِميُّ ْثَنا ِعيَسى ْبُف ُيكُنَس الرَّ     ( قاؿ ابف كثير: َقاَؿ اْبُف َماَجْو: َحدَّ

َيُقكُؿ:  ْبُف ُشَعْيِب ْبِف َشاُبكَر، َعْف َسِعيِد ْبِف َخاِلِد ْبِف َأِبي َطِكيٍل، َسِمْعُت َأَنَس ْبَف َماِلٍؾ ا
ـِ َرُجٍل َوِقَياِمِو ِفي َأْىِمِو َأْلَف  َيُقكُؿ: َسِمْعُت َرُسكَؿ ّللاَِّ ملسو هيلع هللا ىلص "َحْرُس َلْيَمٍة ِفي َسِبيِل َّللاَِّ خيٌر ِمْف ِصَيا

َنُة َثاَلُثِماَئٍة َوِست وَف َيْوماا، َواْلَيْوـُ َكَأْلِف َسَنٍة"،     َكَىَذا َحِديٌث َغِريٌب َأْيًضا، َكَسِعيُد  َسَنٍة، السَّ
: "اَل ُيَتاَبُع َعَمى َحِديِثِو"، ْبُف خالد ا ىذا ضعَّفو أبك ُزْرَعَة َكَغْيُر َكاِحٍد ِمَف اأْلَِئمَِّة، َكَقاَؿ اْلُعَقْيِميُّ

ـُ: "َرَكػ َعْف َأَنٍس َأَحاِديَث َمْكُضكَعًة" َكَقاَؿ اْبُف ِحبَّاَف: "اَل َيُجكُز ااِلْحِتَجاُج ِبِو"، َكَقاَؿ اْلَحاِك
(1). 

 الحديثأولا: تخريج 
 (5)بمثمو، كالعقيمي (4)بنحكه، كابف أبي عاصـ (3)بنحكه، كأبك يعمى (2)أخرجو ابف ماجو

 بنحكه، جميعيـ مف طريق دمحم بف شعيب بف شابكر بو، مرفكعًا. (6)بمثمو، كابف شاىيف
 ثانياا: دراسة رجاؿ اإلسناد

 سعيد بف خالد بف أبي َطويل: -
 .(8)"منكر الحديث" ، كقد قاؿ ابف حجر:(7)متفق عمى تكىينو
 ضعيف جدًا. الخالصة:

 
                                                           

 (.177ك176/ 2( ابف كثير، تفسيره )ج(1
 2770(، رقـ الحديث925/ 2ابف ماجو ، سننو )ج (2)
 .3974(، رقـ الحديث53/ 7أبي يعمى المكصمي ، مسنده )ج( 3)
 .305(، رقـ الحديث693/ 2ابف أبي عاصـ ،الجياد )ج( 4)
 (102/ 2كبير )جالعقيمي ، الضعفاء ال (5)
 .448(، رقـ الحديث130ابف شاىيف ، الترغيب في فضائل األعماؿ كثكاب ذلؾ )ص( 6)

 (.20/ 4(، كابف حجر، تيذيب التيذيب )ج16/ 4( ينظر: ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديل )ج(7
 (.234 )ص( ابف حجر، تقريب التيذيب (8
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 ثالثاا: الحكـ عمى إسناد الحديث
إسناده ضعيف جدًا؛ لنكارة سعيد بف خالد، كقد انفرد بالحديث، بل يكاد أف يككف 

 .(1)مكضكعًا؛ لمفضل المبالغ فيو، كقد قاؿ األلباني عف ىذا الحديث: "مكضكع"
 رابعاا: سبب حكـ ابف كثير عميو بالغرابة

لمضعف الشديد عند سعيد، مع انفراده بالركاية رغـ ضعفو، فالغرابة عنده ىنا الضعف 
 كهللا أعمـ. كلعمو أراد غرابة المتف؛ إذ فيو مبالغة في األجر، الشديد،

 خامساا: خالصة الدراسة
 إسناد الحديث ضعيف جدًا، لضعف سعيد الشديد، كالنفراده بالركاية.

 

َثِني َعِميُّ 47) ـُ اْلَحَسُف ْبُف َعَرَفَة ِفي ُجْزِئِو اْلَمْشُيكِر: َحدَّ َما    ( قاؿ ابف كثير: قاؿ اإْلِ
اَف ْبِف ُحَمْيٍد، َعْف َأَنِس ْبِف َماِلٍؾ ا ، َعْف َمْسَمَمَة ْبِف َجْعَفٍر، َعْف َحسَّ ، َعِف ْبُف َثاِبٍت الَجَزِرؼُّ

ـْ َمَع العالميف، النَِّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َقاَؿ:  ، َوَل َيْجَمُعُي ـْ ـْ َيْوـَ اْلِقَياَمِة، َوَل ُيَزكِّيِي "َسْبَعٌة َل َيْنُظُر َّللاَُّ ِإَلْيِي
اِخِميَف، ِإلَّ َأْف َيُتوُبوا، ومف تاب تاب للا عميو: ال َؿ الدَّ ـُ النَّاَر َأوَّ ناكح َيَده، َواْلَفاِعُل َوُيْدِخُمُي

اِرُب َواِلَدْيِو َحتَّى َيْسَتِغيَثا، َواْلُمْؤِذي ِجيَراَنُو َحتَّى َيْمعَ  ُنوُه، َواْلَمْفُعوُؿ ِبِو، َوُمْدِمُف اْلَخْمِر، َوالضَّ
ْسَناُدُه ِفيِو َمْف اَل ُيْعَرُؼ ِلجَ  َوالنَّاِكُح َحِميَمَة َجارِِه"، َياَلِتِو، َكّللاَُّ أَْعَمـُ َىَذا َحِديٌث َغِريٌب، َكاِ 

(2). 
 أولا: تخريج الحديث

، كاآلُجرِّؼ (3)أخرجو ابف عرفة
، ثبلثتيـ بنحكه، مف طريق عمي بف ثابت (5)، كالبييقي(4)

 الجزرؼ بو، مرفكعًا.
 ثانياا: دراسة رجاؿ اإلسناد

 مسممة بف جعفر: -1
 .(7): "ضعيف"، كقاؿ األزدؼ(6)"-حساف –قاؿ الذىبي: "ُيَجيَّل ىك كشيخو 

 .ضعيف الخالصة:
                                                           

 (.380/ 3كأثرىا السيئ في األمة )ج( األلباني، سمسمة األحاديث الضعيفة كالمكضكعة (1
 (.404/ 5( ابف كثير، تفسيره )ج(2
 .41(، رقـ الحديث64 )ص( ابف عرفة، جزؤه (3
 .54(، رقـ الحديث73 )ص( اآلُجرِّؼ، ذـ المكاط (4
 .5087(، رقـ الحديث329/ 7( البييقي، شعب اإليماف )ج(5
 (.108/ 4( الذىبي، ميزاف االعتداؿ )ج(6
 سابق، الصفحة نفسيا.( المرجع ال(7
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 حساف بف ُحَميد: -2
مو الذىبي  ، كلـ أعثر لو عمى حكـ، فيك مجيكؿ.(1)جيَّ

 ثالثاا: الحكـ عمى إسناد الحديث
 إسناده ضعيف؛ لضعف راٍك، كلجيالة آخر.

 رابعاا: سبب حكـ ابف كثير عميو بالغرابة
سناده فيو مف ال ُيعرؼ لتفرد اإلسناد، كلجيالة أحد الركاة، إذ قاؿ: "ىذا  حديٌث غريٌب، كا 

 لجيالتو".
 خامساا: خالصة الدراسة

 في اإلسناد مع انفراده. إسناد الحديث ضعيف؛ لكجكد ضعٍف، كجيالةٍ 
 
ـُ ْبُف اْلُمْنِذِر، 48) َثَنا ِإْبَراِىي َثَنا َأُبك ُزْرَعَة، َحدَّ ( قاؿ ابف كثير: كقاؿ الطبراني أيضًا: َحدَّ

مَّاِس، َعْف ُعَبْيِد ْبِف َأِبي ُعَبْيٍد، َعْف َأِبي ُىرَ  َثَنا ِعيَسى ْبُف ُشَعْيِب ْبِف َثْكَباَف، َعْف ُفَمْيٍح الشَّ  ْيَرَة َحدَّ
  :ِني اْمَرَأٌة َفَقاَلْت: َىْل ِلي ِمْف َتْوَبٍة؟ ِإنِّي َزَنْيُت، َوَوَلْدُت َوَقَتْمُتُو، َفُقْمُت: َل، َوَل َجاَءتْ َقاَؿ

َـّ َصمَّْيُت َمَع النَِّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص ْبَح، َفَقَص ُنْعَمِت اْلَعْيُف َوَل َكَراَمَة، َفَقاَمْت َوِىَي َتْدُعو ِباْلَحْسَرِة، ُث ْصُت  الص 
َت َتْقَرُأ َىِذِه اآْلَيِة؟" َعَمْيِو َما َقاَلِت اْلَمْرَأُة َوَما َقْمُت َلَيا، َفَقاَؿ َرُسوُؿ َّللاَِّ ملسو هيلع هللا ىلص: "ِبْئَسَما ُقْمَت، َأَما ُكنْ 

، فقرأتيا عمييا، (2)اآلية "{ڄ   ڄ   ڄ   } -ِإَلى قولو -{ٱ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   پ   پ    }
ا"،  َىَذا َحِديٌث َغِريٌب ِمْف َىَذا اْلَكْجِو، فخرت ساجدة، وقالت: "الحمد للا الَِّذي َجَعَل ِلي َمْخَرجا

َكِفي ِرَجاِلِو َمْف اَل ُيْعَرُؼ، َكّللاَُّ أَْعَمـُ 
(3). 

 أولا: تخريج الحديث
     بنحكه، مف طريق دمحم  (5)بمثمو، عف أبي ُزرعة، كالُعَقْيمي (4)أخرجو ابف أبي حاتـ

 بف إسماعيل، كبلىما )أبك زرعة كدمحم( عف إبراىيـ بف المنذر بو، مرفكعًا.ا
 كلـ أعثر عميو عند الطبراني، كلعمو قصد ابف أبي حاتـ.

 

                                                           

 (.108/ 4( ينظر: الذىبي، ميزاف االعتداؿ )ج(1
 [.70-68( ]الفرقاف:(2
 (.117/ 6( ابف كثير، تفسيره )ج(3
 .15443(، رقـ الحديث8/2735( ابف أبي حاتـ، تفسيره )ج(4
 (.3/380( العقيمي، الضعفاء الكبير )ج(5
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 ثانياا: دراسة رجاؿ اإلسناد
 عيسى بف شعيب بف ثوباف: -1

 ، (3)كقاؿ أيضًا: "كاه" ،(2)"ال يعرؼ"قاؿ الذىبي: ، (1)قاؿ العقيمي: "ال يتابع عمى حديثو" 
، كقاؿ الكناني: "ال ُيعرؼ، ركػ (5)، كقاؿ ابف حجر: "فيو ليف"(4)كذكره ابف حباف في الثقات

 .(6)خبرًا باطبًل"
 ضعيف. الخالصة:

  ُفَميح الشمَّاس: -2
 ، كلـ يذكره غيره بجرح كال تعديل.(7)ذكره السخاكؼ في الثقات 
 مجيكؿ. الخالصة: 
 عبيد بف أبي عبيد: -3

كذكره ابف حباف في الثقات،  ،(9)كقاؿ أيضًا: "مجيكؿ" ،(8)قاؿ العجمي: "تابعي، ثقة"
 .(12)، كقاؿ الِكناني: "مجيكؿ"(11)، كقاؿ ابف حجر: "مقبكؿ"(10)كقاؿ: "يكتب حديثو"

 مجيكؿ. الخالصة: 
 ثالثاا: الحكـ عمى إسناد الحديث

: ، لكفَّ الذىبيَّ قاؿكعبيد كلجيالة ُفميح، بف شعيب لضعف عيسىإسناده ضعيف؛ 
 كقاؿ الِكناني: "كال يصح؛ انفرد بو عيسى بف شعيب بف ثكباف، كىك ،(13)"كىذا خبر مكضكع"

 
                                                           

 .1417الترجمة (، رقـ 3/380( العقيمي، الضعفاء الكبير )ج(1
 (.313/ 3( الذىبي، ميزاف االعتداؿ )ج(2
 (.295 )ص( الذىبي، تمخيص كتاب المكضكعات (3
 .14615(، رقـ الحديث492/ 8( ابف حباف، الثقات )ج(4
 (.439 )ص( ابف حجر، تقريب التيذيب (5
 .376الترجمة  (، رقـ1/94( الكناني، تنزيو الشريعة المرفكعة عف األحاديث الشنيعة المكضكعة )ج(6
 .8911(، رقـ الحديث533/ 7( ينظر، السخاكؼ، الثقات ممف لـ يقع في الكتب الستة )ج(7
 .1080(، رقـ الترجمة 321 )ص( ينظر: العجمي، الثقات (8
 .1417(، رقـ الترجمة 3/380( العقيمي، الضعفاء الكبير )ج(9

 .4226(، رقـ الحديث135/ 5( ينظر: ابف حباف، الثقات )ج(10
 (.377 )ص( ابف حجر، تقريب التيذيب (11
 (.283/ 2( الكناني، تنزيو الشريعة المرفكعة عف األخبار الشنيعة المكضكعة )(12
 (.314/ 3( الذىبي، ميزاف االعتداؿ )ج(13
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 كهللا أعمـ. ،(1)ضعيف، كفيو عبيد بف أبي عبيد، مجيكؿ"
 رابعاا: سبب حكـ ابف كثير عميو بالغرابة

 كالمجيكؿ بالركاية. لتفرد الضعيف
 خالصة الدراسةخامساا: 

مع تفرد اإلسناد، كحكـ عميو ابف كثير بالغرابة  لمضعف كالجيالةإسناد الحديث ضعيف؛ 
 ليذه األسباب.

 
َثَنا 49)  ، َحدَّ َثَنا ُمَحمَُّد ْبُف َعْبِد الرَّْحَمِف اْلَيَرِكؼُّ ـٍ: َحدَّ ( قاؿ ابف كثير: قاَؿ اْبُف َأِبي َحاِت

َثَنا اْلَجرَّاُح ْبُف ِمْنَياٍؿ اْلَجَزِرؼُّ َيِزيُد َيْعِني اْبَف َىاُركَف،  ، َعْف -ُىَك َأُبك اْلَعُطكؼِ  -َحدَّ ، َعِف الزُّْىِرؼِّ
، َفَجَعَل َرُجٍل، َعِف اْبِف ُعَمَر، َقاَؿ: َخَرْجُت َمَع َرُسكِؿ ّللاَِّ ملسو هيلع هللا ىلص َحتَّى َدَخَل َبْعَض ِحيَطاِف اْلَمِديَنةِ 

        "، َقاَؿ: ُقْمُت: اَل َأْشَتِييِو "َيا اْبَف ُعَمَر َما َلَؾ َل َتْأُكُل؟ْمِر َكَيْأُكُل، َفَقاَؿ ِلي: َيْمَتِقُط ِمَف التَّ 
ـْ َأِجْدُه، َوَلْو ِشْئُت رسكؿ هللا، قاؿ:  َيا ـْ َأُذْؽ َطَعاماا َوَل "لكني أشتييو، وىذا ُصْبُح َراِبَعٍة ُمْنُذ َل

ـٍ َلَدَعْوُت َربِّي  َفَأْعَطاِني ِمْثَل ممؾ كسرى وقيصر، َفَكْيَف ِبَؾ َيا اْبَف ُعَمَر، ِإَذا َبِقيَت ِفي َقْو
ـْ ِبَضْعِف اْلَيِقيِف؟" ں   ڻ   }قاؿ: فك هللا َما َبِرْحَنا َكاَل ِرْمنا َحتَّى َنَزَلْت:  ُيَخبُِّئوَف ِرْزَؽ َسَنِتِي

ِإفَّ َّللاََّ    َفَقاَؿ َرُسكُؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص: " (2) {ہ   ھ   ھ   ھ     ہڻ   ڻ   ڻ   ۀ   ۀ   ہ   ہ
َيَواِت، َفَمْف َكَنَز ُدْنَياُه ُيِريُد ِبَيا َحَياةا  ْنَيا، َوَل ِباتَِّباِع الشَّ ـْ َيْأُمْرِني ِبَكْنِز الد  َباِقَيةا، َفِإفَّ  َعزَّ وجل َل
ي َل أكنز دينارا ول درىما ول أخبأ رزقا لغد"،  نِّ      ِديٌث َغِريٌب، ىذا حَ اْلَحَياَة ِبَيِد َّللاَِّ، َأَل َواِ 

 .(3)َكَأُبك اْلَعُطكِؼ اْلَجَزِرؼُّ َضِعيفٌ 
 أولا : تخريج الحديث 

 بنحكه، (6)ابف أبي حاتـك بنحكه،  (5)بنحكه، كابف أبي الدنيا (4)أخرجو ابف حميد
 مختصرًا،  (7)كالطبراني

                                                           

 (.283/ 2( الكناني، تنزيو الشريعة المرفكعة عف األخبار الشنيعة المكضكعة )(1
 [.60( ]العنكبكت: (2
 (.263/ 6فسيره )ج( ابف كثير، ت(3
 .816(، رقـ الحديث1/259( ابف حميد، المنتخب مف مسنده )ج(4
 .307(، رقـ الحديث1/183( ابف أبي الدنيا، الجكع )ج(5
 (.9/3078( ابف أبي حاتـ، التفسير )ج(6
 .8873(، رقـ الحديث8/360( الطبراني، المعجـ األكسط )ج(7



  132 

 

بنحكه،  (3)ابف حجر بنحكه، كأكرده (2)بنحكه، كابف عساكر (1)كأبك الشيخ األصبياني
خمستيـ مف طريق الجّراح بف الِمنياؿ الَجَزِرّؼ بو، مرفكعًا، إال أف األصبياني بيَّف الرجل المبيـ 

 بأنو عطاء بف أبي رباح.
 ثانياا: دراسة رجاؿ اإلسناد

 الجّراح بف الِمْنياؿ الَجَزِرّي أبو العطوؼ: -
 ضعيف جدًا. والخالصة:، (4)متفق عمى تضعيفو
 إسناد الحديثثالثاا: الحكـ عمى 

    لضعف الجّراح الشديد، كلجيالة عيف الرجل الذؼ ركػ عف  إسناده ضعيف جدًا؛
ابف عمر، كقد سماه بعضيـ بأنو عطاء بف أبي رباح، كمع ىذا فقد رأػ عطاء ابف عمر، كلـ 

 .(5)منويسمع 
 رابعاا: سبب حكـ ابف كثير عميو بالغرابة

قاؿ ابف كثير: "ىذا  كمداره عميو؛ كليذا باإلسناد،لضعف الجراح الجزرؼ، كقد انفرد 
 حديث غريب، كأبك العطكؼ الجزرؼ ضعيف".

 خامساا: خالصة الدراسة
إسناد الحديث ضعيف جدًا، كحكـ عميو ابف كثير بالغرابة؛ لضعف الجّراح كانفراده         

رساؿ الراكؼ عف ابف عمر.  باإلسناد، كا 
 

  

                                                           

 .879(، رقـ الحديث4/233( أبك الشيخ األصبياني، أخبلؽ النبي )ج(1
 (.128-4/127( ابف عساكر، تاريخ دمشق )ج(2
 .3158(، رقـ الحديث13/247( ابف حجر، المطالب العالية )ج(3
، كابف عدؼ، الكامل في ضعفاء 2174(، رقـ الترجمة 523/ 2( ينظر: ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديل )ج(4

، كتاريخ 1453(، رقـ الترجمة 390/ 1ميزاف االعتداؿ )ج، كالذىبي، 350(، رقـ الترجمة 2/406الرجاؿ )ج
 .471(، رقـ الحديث4/562اإلسبلـ )ج

 (.228 )ص، كابف العراقي، تحفة التحصيل 292(، رقـ الترجمة 154 )ص( ابف أبي حاتـ، المراسيل (5
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َثَنا ُشْعَبُة، َعِف اْلَكِليِد 50) َثَنا ُمَحمَُّد ْبُف َجْعَفٍر، َحدَّ ـُ َأْحَمُد: َحدَّ َما ( قاؿ ابف كثير: َقاَؿ اإْلِ
ُث َعْف َرُجٍل ِمْف ِكَناَنَة، َعْف َأِبي َسِعيٍد اْلُخْدِرؼِّ ا      ْبِف اْلَعْيَزاِر، َأنَُّو َسِمَع َرُجبًل ِمْف َثِقيَف ُيَحدِّ
 ڤ      ڤٿ   ٿ   ٿ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ}النَِّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َأنَُّو َقاَؿ ِفي َىِذِه اآْلَيِة: ، َعِف

ـْ ِبَمْنِزَلٍة َقاَؿ:  ،(1) {  ڄڤ   ڤ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڄ   ڄ   ڄ "َىُؤَلِء ُكم ُي
ـْ ِفي اْلَجنَِّة" َـّ ، َىَذا َحِديٌث َغِريٌب ِمْف َىَذا َواِحَدٍة، َوُكم ُي ـْ ُيَس اْلَكْجِو، َكِفي ِإْسَناِدِه َمْف َل

(2). 
 أولا: تخريج الحديث

بنحكه،  (6)بمثمو، كالمحاممي (5)بنحكه، كأحمد (4)بمثمو، كالطيالسي (3)أخرجو الترمذؼ
 بنحكه، خمستيـ مف طريق شعبة، بو مرفكعًا. (8)بنحكه، كالبييقي (7)كالبللكائي

                 ، (9)هللا عنيما، أخرجو الطبرؼ كلو شاىد مف حديث ابف عباس رضي 
 .(11)، كالبييقي(10)كابف أبي حاتـ

، (13)، كالطبراني(12)كلو شاىد آخر مف حديث عائشة رضي هللا عنيا، أخرجو الطيالسي
 .(14)كالحاكـ

 .(15)، أخرجو البييقيكلو شاىد ثالث مف حديث عمر 
 

                                                           

 [.32( ]فاطر: (1
 (.485ك484/ 6( ابف كثير، تفسيره )ج(2
 .3225رقـ الحديث(،  363/ 5(  الترمذؼ، سننو )ج3)
 .2350(، رقـ الحديث681/ 3( الطيالسي، المسند )ج4)
 .11745(، رقـ الحديث270/ 18(  أحمد، المسند )ج5)
 (.326/349(  المحاممي، أماليو، ركاية ابف يحيى البيع )ص6)
 .1996(، رقـ الحديث1142/ 6(  البللكائي، شرح أصكؿ اعتقاد أىل السنة كالجماعة )ج7)
 .57(، رقـ الحديث83البييقي، البعث كالنشكر )ص(  8)

 (.19/368( الطبرؼ، تفسيره )ج(9
 .17985(، رقـ الحديث 10/3181( ابف أبي حاتـ، تفسيره )ج(10
 .67(، رقـ الحديث 869 )ص( البييقي، البعث كالنشكر (11
 .1592(، رقـ الحديث92/ 3( الطيالسي، مسنده )(12
 .6094(، رقـ الحديث167 /6( الطبراني، المعجـ األكسط )(13
 .3593(، رقـ الحديث 462/ 2( الحاكـ، المستدرؾ عمى الصحيحيف )(14
 .61(، رقـ الحديث84 )ص( البييقي، البعث كالنشكر، (15
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 ثانياا: دراسة رجاؿ اإلسناد
 مجيكؿ، مبيـ، لـ يعرؼ مف ىك.: رجل مف ثقيف -1
 مجيكؿ، مبيـ، لـ يسَـّ. رجل مف كنانة: -2

 ثالثاا: الحكـ عمى إسناد الحديث
فيدخل في حكـ المعضل، إال أف إسناده ضعيف؛ إلبياـ راكييف في إسناده، كلـ يعرفا، 

نو لشكاىده، رغـ أف أحدىا ال يخمك مف مقاؿ؛ كلي ذا قاؿ الترمذؼ قاؿ: "حسف غريب"، فإنما حسَّ
: "كىذه -كذلؾ بعد أف ساؽ بعض ىذه الركايات المذككرة آنفًا في التخريج-المباركفكرؼ 

 .(1)األحاديث يقكِّؼ بعُضيا بعضًا"
 رابعاا: سبب حكـ ابف كثير عميو بالغرابة

النفراد ىذا الحديث بيذا اإلسناد؛ ليذا قاؿ الترمذؼ معقبًا عميو: "ال نعرفو إال مف ىذا       
ىذا حديث لكجكد اإلبياـ في سمسمة رجالو، فيعد كالساقط مف إسناده، حيث قاؿ: "ك  الكجو"،

."  غريب مف ىذا الكجو، كفي إسناده مف لـ ُيسـّ
 خامساا: خالصة الدراسة

 ، فيك معضل بذلؾ.إسناده ضعيف جدًا؛ لكجكد راكييف مبيميف، كىما عمى التكالي       
 

(51 ، َثَنا َعِميُّ ْبُف ُمَحمٍَّد الطََّناِفِسيُّ َثَنا َأِبي، َحدَّ ـٍ: َحدَّ ( قاؿ ابف كثير: َكَقاَؿ اْبُف َأِبي َحاِت
َثَنا َأُبك ُمَعاِكَيَة، َعْف ُعَبْيِد هللا بف الكليد الرُّ  ، َعْف َأِبي َسِعيٍد (2)يِّ افِ َص َحدَّ ، َعْف َعِطيََّة اْلَعْكِفيِّ

"ِإفَّ ِفي اْلَجنَِّة َلَطْيراا، ِفيِو َسْبُعوَف َأْلَف ِريَشٍة، َفَيَقُع َعَمى ، َقاَؿ: َقاَؿ َرُسكُؿ ّللاَِّ ملسو هيلع هللا ىلص:  اْلُخْدِرؼِّ 
ُجلِ  َبِف، ِمْف َأْىِل اْلَجنَِّة َفَيْنَتِفُض، َفُيْخِرُج َمْف ُكلِّ ِريَشٍة، َيْعِني َلْوناا َأْبَيَض ِمَف المَّ  (3)َصْحَفِة الرَّ

َـّ َيِطيُر"، ْيِد، َلْيَس ِمْنَيا َلْوٌف ُيْشِبُو َصاِحَبُو، ُث ْبِد، َوَأْعَذَب ِمَف الشَّ َىَذا َحِديٌث  َوَأْلَيَف ِمَف الز 
ا، كالرصافي َكَشْيُخُو َضِعيَفافِ   .(4)َغِريٌب ِجدِّ

 

                                                           

 (.8/110( المباركفكرؼ، مرعاة المفاتيح )ج(1
اِفيُّ بالكاك، ال بالراء. )ينظر: السمعاني، األنساب )ج(2 كالمزؼ، تيذيب الكماؿ  (،13/346( الصكاب: الَكصَّ

 ((. 146/ 20في أسماء الرجاؿ )ج
ِحيَفُة: َبَشَرُة َكْجِو الرَُّجِل. صحفة الرجل( (3 مقاييس المغة  )ابف فارس،: كجيو، قاؿ ابف فارس: َكالصَّ
 ((.3/334)ج
 (.14ك13/ 8( ابف كثير، تفسيره )ج(4
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 أولا: تخريج الحديث
رؼّ   (3)بمثمو، كأبك ُنعيـ األصبياني (2)بنحكه، كابف أبي الدنيا (1)أخرجو ىّناد بف السَّ

 بمثمو، ثبلثتيـ مف طريق أبي معاكية دمحم بف خاـز الضرير بو، مرفكعًا.
 ثانياا: دراسة رجاؿ اإلسناد

اِفي   -1  : عبيد للا بف الوليد الَوصَّ
 ضعيف. والخالصة:، (5)، كقد قاؿ ابف حجر: "ضعيف"(4)متفق عمى تضعيفو         

  الَعْوفّي:عطية بف سعد  -2
 .ضعيف والخالصة:، (6)أكثر النقاد عمى تضعيفو
 ثالثاا: الحكـ عمى إسناد الحديث

، كعطية الَعكفّي، كلـ أعثر  اِفيُّ إسناده ضعيف؛ لضعف راكييف كىما: عبيد هللا الَكصَّ
 عمى متابعة ليما.

 رابعاا: سبب حكـ ابف كثير عميو بالغرابة
، قاؿ تابعو عميو أحدبف الكليد عف عطية العكفي، كلـ ي و تفرد بركايتو عبيد هللاألن

، كقاؿ الدارقطني: "تفرد (7)العقيمي: "الكصافي في حديثو مناكير، ال يتابع عمى كثير مف حديثو"
 .(8)بو عبيد هللا بف الكليد الكَصافي عف عطية العكفي"

 خامساا: خالصة الدراسة
لتفردىما إسناد الحديث ضعيف؛ لضعف راكييف، كحكـ ابف كثير عميو بالغرابة؛ 

 بالركاية، كهللا أعمـ.

                                                           

ِرّؼ، الزىد )ج1)  .119(، رقـ الحديث100/ 1(  ىّناد بف السَّ
 .103(، رقـ الحديث104 )ص(  ابف أبي الدنيا، صفة الجنة 2)
 .340(، رقـ الحديث181/ 2(  أبك ُنَعيـ األصبياني، صفة الجنة )ج3)

، كالمزؼ، تيذيب الكماؿ في 1590(، رقـ الترجمة 336/ 5( ينظر: ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديل )ج(4
 .290(، رقـ الترجمة 924/ 3اإلسبلـ )ج(، كالذىبي، تاريخ 175/ 19أسماء الرجاؿ )ج

 .4350(، رقـ الترجمة 375 )ص( ابف حجر، تقريب التيذيب (5
يب الكماؿ في أسماء الرجاؿ (، كالمزؼ، تيذ383/ 6( ينظر، ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديل )ج(6
 (.225/ 7(، كابف حجر، تيذيب التيذيب )ج20/148)ج
 .1113(، رقـ الحديث128/ 3( العقيمي، الضعفاء الكبير )(7
، )رتب ابف القيسراني 4771(، رقـ الحديث 89/ 5ج( ابف القيسراني، أطراؼ الغرائب كاألفراد لمدارقطني )(8

 أحاديث الدارقطني(.
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 المطمب الخامس
 اقتراف الحكـ بالغرابة بتصحيح إسناده وتوثيق رجالو

ـُ َأْحَمُد ْبُف َحْنَبٍل َرِحَمُو ّللاَُّ تعالى في مسنده: أخبرنا 52)  َما ( قاؿ ابف كثير: َقاَؿ اإْلِ
ِ ْبِف ُعمَ  َثَنا ُزَىْيُر ْبُف ُمَحمٍَّد، َعْف ُمكَسى ْبِف ُجَبْيٍر، َعْف َناِفٍع، َعْف َعْبِد ّللاَّ َر يحيى ابف ُبَكْيٍر، َحدَّ

ـُ َلمَّا َأْىَبَطُو َّللاَُّ ِإَلى اأْلَْرِض، ِمَع َنِبيَّ ّللاَِّ ملسو هيلع هللا ىلص َيُقكُؿ: َرِضَي ّللاَُّ عنيما، َأنَُّو سَ  اَل ـَ َعَمْيِو السَّ "ِإفَّ آَد
ڀ   ڀ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ٿ   ٿ   ٿ   ٿ   ٹ      }:َقاَلِت اْلَماَلِئَكُة: َأْي رب

، َقاَؿ َّللاَُّ َتَعاَلى (1){ٹٹ   ٹ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ڦ   ڦ ـَ ، َقاُلوا: َربََّنا َنْحُف َأْطَوُع َلَؾ ِمْف َبِني آَد
، قالوا: ِلْمَماَلِئَكِة: َىُمم وا َمَمَكْيِف ِمَف اْلَماَلِئَكِة؛ َحتَّى ُنْيِبَطُيَما ِإَلى اأْلَْرِض، َفَنْنُظَر َكْيَف َيْعَماَلفِ 

اْمَرَأةا ِمْف َأْحَسِف اْلَبَشِر،  (2)َلى اأْلَْرِض، َوُمثَِّمْت َلُيَما الز َىَرةُ ربنا َىاُروَت َوَماُروَت، َفُأْىِبَطا إِ 
ْشَراِؾ، فَ  َقاَل: َوَّللاَِّ َل َفَجاَءْتُيَما َفَسَأَلَىا َنْفَسَيا، َفَقاَلْت: َل َوَّللاَِّ َحتَّى َتَتَكمََّما ِبَيِذِه اْلَكِمَمِة ِمَف اإلِْ

َـّ َرَجَعْت ِبَصِبيٍّ َتْحِمُمُو َفَسَأَلَىا َنْفَسَيا، َفَقاَلْت: َل َوَّللاَِّ ُنْشِرُؾ ِباَّللَِّ َشيْ  ا، َفَذَىَبْت َعْنُيَما ُث ئاا َأَبدا
ا فذىبت ثـ رجعت ِبَقَدِح َخْمٍر َتْحِمُمُو َفَسَأَلىَ  ، َفَقاَل: َل َوَّللاَِّ ل نقتمو أبدا ِبيَّ ا َحتَّى َتْقُتاَل َىَذا الصَّ

، فَ َنْفَسيَ  ِبيَّ َممَّا ا، َفَقاَلْت: َل َوَّللاَِّ َحتَّى َتْشَرَبا َىَذا اْلَخْمَر، َفَشِرَبا َفَسِكَرا َفَوْقَعا َعَمْيَيا َوَقَتاَل الصَّ
ا َأَبْيُتَماُه َعِميَّ ِإلَّ َقْد َفَعْمُتَماُه ِحيَف َسِكرْ  َرا َبْيَف َأَفاَقا َقاَلِت اْلَمْرَأُة: َوَّللاَِّ َما َتَرْكُتَما َشْيئا ُتَما، َفُخيِّ

ْنَيا"،  ْنَيا َوَعَذاِب اآْلِخَرِة، َفاْخَتاَرا َعَذاَب الد  ـِ ْبُف ِحبَّاَف ِفي َصِحيِحِو، َعَذاِب الد  َكَىَكَذا َرَكاُه َأُبك َحاِت
َىَذا َحِديٌث َغِريٌب ِمْف عف الحسف بف ُسْفَياَف َعْف َأِبي َبْكِر ْبِف َأِبي َشْيَبَة َعْف َيْحَيى ْبِف ُبَكْيٍر ِبِو، كَ 

ِحيَحْيِف، ِإالَّ ُمكَسى ْبَف ُجَبْيٍر َىَذا، َكُىَك اأْلَنْ  ـْ ِثَقاٌت ِمْف ِرَجاِؿ الصَّ َصاِرؼُّ َىَذا اْلَكْجِو، َكِرَجاُلُو ُكمُُّي
ـُ اْلَمِديِنيُّ اْلَحذَّاءُ  َمِميُّ َمْكاَلُى ِبِو َعْف َناِفٍع َمْكَلى اْبِف ُعَمَر َعِف  َفُيَك َمْسُتكُر اْلَحاِؿ، َكَقْد َتَفرَّدَ  …السُّ

ُعَمَر َرِضَي ّللاَُّ َعْنُيَمااْبِف 
(3). 
 أولا: تخريج الحديث

 كرد ىذا الحديُث بأسانيَد مختمفٍة، كأكجٍو متباينٍة، كىي مفصمٌة عمى النحك التالي:
 مكسى بف جبير عف نافع عف ابف عمر رضي هللا عنيما مرفكعًا. الوجو األوؿ:
 

                                                           

 [.30( ]سكرة البقرة: (1
ـٍ: "الزىرة ىذه امرأة كانت في ذلؾ الزماف، ال أنيا الزىرة التي ىي في السماء(2 التي ىي مف  ( َقاَؿ َأُبك َحاِت

 ((.66/ 14الخنس" )ابف حباف، صحيحو )ج
 (.240، 239/ 1( ابف كثير، تفسيره )ج(3
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 بنحكه. (2)بمثمو، كابف ِحّباف (1)أخرجو أحمد
مكسى بف جبير عف مكسى بف عقبة عف سالـ عف ابف عمر رضي هللا عنيما  الوجو الثاني:

 مرفكعًا.
 بمعناه. (3)أخرجو البييقي
سفياف الثكرؼ عف مكسى بف عقبة عف سالـ عف ابف عمر رضي هللا عنيما عف  الوجو الثالث:

 كعب األحبار مكقكفًا.
 كبلىما بمعناه. (5)، كالبييقي(4)أخرجو أبك نعيـ األصبياني

 : عف ابف عمر رضي هللا عنيما مكقكفًا.الوجو الرابع
   مف طريق سعيد  (7)مف طريق مجاىد بمعناه مطكاًل، كالحاكـ (6)أخرجو ابف أبي حاتـ

 بف جبير بمعناه، كبلىما )مجاىد كسعيد( عف ابف عمر رضي هللا عنيما مكقكفًا.ا
 ثانياا: دراسة رجاؿ اإلسناد

َلْيف.كىك صاحب االختبلؼ في  موسى بف ُجَبير: -  اإلسناديف األكَّ
، كقاؿ (9)، كقاؿ الذىبي: "ثقة"(8)ذكره ابف ِحباف في الثقات، كقاؿ عنو: "يخطئ كيخالف"

كتبيـ ، كذكره كثير مف النقاد في (11)، كقاؿ ابف حجر: "مستكر"(10)ابف القطاف: "ال ُيعَرؼ حاُلو"
 كلـ يحكمكا عميو بشيء.
 مجيكؿ. الخالصة:

 كبقية رجاؿ األكجو المختمفة ثقات.
 

                                                           

 .6178(، رقـ الحديث1/317( أحمد بف حنبل، مسنده )ج(1
 .6186(، رقـ الحديث14/63( ابف حباف، صحيحو )ج(2
 .161(، رقـ الحديث1/321( البييقي، شعب اإليماف )ج(3
 (.8/248حمية األكلياء )ج( أبك نعيـ األصبياني، (4
 (.322/ 1( البييقي، شعب اإليماف )ج(5
 .1007(، رقـ الحديث1/190( ابف أبي حاتـ، تفسيره )ج(6
 .8796(، رقـ الحديث4/650( الحاكـ، مستدركو )ج(7
 .10882(، رقـ الترجمة 451/ 7( ينظر: ابف حباف، الثقات )ج(8
 (.303/ 2( الذىبي، الكاشف )ج(9

 (.339/ 10تيذيب التيذيب )ج ( ابف حجر،(10
 (.550 )ص( ابف حجر، تقريب التيذيب (11
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 ثالثاا: الحكـ عمى إسناد الحديث
، كعنده مجيكؿألجل مكسى بف ُجَبير، فإنو  مضطرب؛إسناده ضعيف جدًا؛ فيك 

        مخالفات، فقد ركػ الحديث، مرفكعًا بطريقيف، كىما أكؿ كجييف، لكف الصكاَب بالكقف
  ، كىك الكجو الثالث الذؼ جاء مف طريق سفياف الثكرؼ، كليس في إسناده مكسى -كهللا أعمـ-
بف جبير، فيذا ىك المحفكظ، كأما الكجو الرابع: كىي ركاية الكقف عف ابف عمر، فيي ممحقة ا

ًا، إذ بالصكاب؛ ألف ابف عمر إنما أخذ الحديث عف كعب األحبار، لكْف لعمَّو أرسمو فأسقط كعب
يناه مف  العبرة أف الحديث ليس مرفكعًا، كيؤيد ما ذىبُت إليو بصكاب الكقف قكُؿ البييقي: "كُركِّ
كجو آخر، عف مجاىد، عف ابف عمر مكقكًفا عميو، كىك أصح؛ فإف ابف عمر إنما أخذه عف 

ـٍ عمى الحديث المرفكع، إذ قاؿ: "غريب مف حديث سالـ ع(1)كعب" ف      ، ككذا ُحكـُ أبي ُنَعي
، كلك (3)، أؼ أف الرفع غير محفكظ، كقاؿ أبك حاتـ: "ىذا حديٌث ُمنَكر"(2)ابف عمر مرفكًعا"

سممنا بصحة إسناد المكقكؼ، فيل يعني أف متنو صحيح؟! كبل!؛ ألنو يخالف صريَح القرآف 
ى   ائ   ائ   ەئ   ەئ   وئ   وئ   ۇئ   } الكريـ في باب عصمة المبلئكة، إذ قاؿ هللا تعالى:

، كذكر الشيخ األلباني عف (5)، فقاؿ: "باطل مرفكعًا"األلباني، كقد ضعف الحديَث (4) { ۇئ 
الشيخ رشيد رضا قكلو: "مف الُمحقَِّق أف ىذه القصة لـ ُتذَكر في كتبيـ المقدسة، فإف لـ تكف 

الحكايَة ُكضعت في زمف ركايتيا، فيي في كتبيـ الخرافية، كرحـ هللا ابَف كثير الذؼ بيَّف لنا أف 
، ثـ إف ابف كثير نفسو بعد أف ساؽ ركايات (6)خرافٌة إسرائيميٌة، كأف الحديث المرفكَع ال يثُبت"

الحديث قاؿ: "كأقرب ما يككف في ىذا أنو مف ركاية عبد هللا بف عمر عف كعب األحبار، ال عف 
يذا الكجو، بدليل أنو ساؽ ، كليس معنى ذلؾ أف ابف كثير يرػ صحة الحديث ب(7)النبي ملسو هيلع هللا ىلص

بعض الركايات اإلسرائيمية، كالتي منيا ركاية ابف عمر عف كعب األحبار، ثـ قاؿ: " ىذا مف 
أخبار بني إسرائيل، كما تقدـ مف ركاية ابف عمر عف كعب األحبار، كيككف مف خرافاتيـ التي 

                                                           

 (.322/ 1( البييقي، شعب اإليماف )ج(1
 (.248/ 8( أبك نعيـ األصبياني، حمية األكلياء كطبقات األصفياء )ج(2
 (.641/ 4( ابف أبي حاتـ، عمل الحديث )ج(3
 [.6( ]التحريـ: (4
 (.18/ 8)ج( األلباني، مكسكعتو في العقيدة (5
(، كلـ أعثر عمى كبلـ 318/ 1( األلباني، سمسمة األحاديث الضعيفة كالمكضكعة كأثرىا السيئ في األمة )ج(6

 .-حسب اجتيادؼ-رشيد رضا مف كتبو 
 (.240/ 1( ابف كثير، تفسيره )ج(7
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ُؿ عمييا، كهللا أعمـ  .(1)ال ُيَعكَّ
 عميو بالغرابةرابعاا: سبب حكـ ابف كثير 

لعمة التفرد، حيث تفرد بركايتو عمى ىذا النحك مكسى بف جبير عف نافع عف ابف عمر، 
كما ذكر ابف كثير معقِّبًا عمى الحديث، ىذا مع االحتماؿ أنو أراد غرابة المتف؛ إذ فيو مخالفة 

 صريحة لظاىر القرآف كالسنة الصحيحة في عصمة المبلئكة.
 خامساا: خالصة الدراسة:

إسناد الحديث ضعيف جدًا؛ فيك غير محفكظ، فالصكاب بالكقف عمى كعب األحبار،  
 ىذه، كهللا تعالى أعمـ.التفرد ال بالرفع مف حديث ابف عمر، كحكـ عميو ابف كثير بالغرابة؛ لعمة 

 

اُج ْبُف مِ 53) َثَنا َحجَّ َثَنا اْلُمَثنَّى، َحدَّ َثَنا ( قاؿ ابف كثير: َكَقاَؿ اْبُف َجِريٍر: َحدَّ ْنَياٍؿ، َحدَّ
ـِ، َعْف َعاِئَشَة َرِضَي ّللاَُّ َعْنَيا، َأنََّيا  َكاَنْت َل َتَرى ِبُمُحوـِ "َحمَّاٌد، َعْف َيْحَيى ْبِف َسِعيٍد، َعِف اْلَقاِس

ا ـِ َيُكوَناِف َعَمى اْلِقْدِر َبْأسا ا، َواْلُحْمَرِة َوالدَّ َباِع َبْأسا  .(3)، َصِحيٌح َغِريبٌ (2)ةَ ، َكَقَرَأْت َىِذِه اآْليَ "السِّ
 أولا: تخريج الحديث

بمعناه، كأبك بكر  (6)بمثمو، كابف أبي حاتـ (5)بمعناه، كالطبرؼ  (4)أخرجو عبد الرزاؽ
بمعناه، خمستيـ مف طريق يحيى بف سعيد األنصارؼ بو،  (8)بنحكه، كأكرده ابف حجر (7)الشافعي
 مكقكفًا.

                                                           

 (.40/ 1( ابف كثير، البداية كالنياية )(1

كيكجد تعارض ، [145]األنعاـ:  {ڻ   ڻ   ڻ   ڻڳ   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ں   ں   }ىي: اآلية ( ك (2
ظاىرؼ بيف ىذه اآلية كبيف تحريـ كل ذؼ ناب مف السباع ككل ذؼ مخمب مف الطيكر، كحلَّ اإلشكاَؿ ابُف قتيبة 

ـِ،  كَرِة، َأْكَثَر ِمْف َىَذا ِفي التَّْحِري َـّ َنَزَلِت اْلَماِئَدُة، َكَنَزَؿ ِفيَيا حيث قاؿ: "َأَراَد َأنَُّو اَل َيِجُد ِفي َكْقِت ُنُزكِؿ َىِذِه السُّ ُث
ْيُتـْ  ُبُع ِإالَّ َما َذكَّ َيِة، َكالنَِّطيَحِة، َكَما َأَكَل السَّ ـُ اْلُمْنَخِنَقِة، َكاْلَمْكُقكَذِة، َكاْلُمَتَردِّ ُ َتَعاَلى، ِفيَما َحُرـَ َتْحِري ، َفَزاَدَنا ّللاَّ

ـَ ِسَباِع اْلَكْحِش َكالطَّْيِر َكاْلُحُمِر اأْلَْىِميَِّة. )ابف قتيبة،َعمَ -ِباْلِكَتاِب، َكَزاَدَنا ِفي َذِلَؾ  ِ ملسو هيلع هللا ىلص  َتْحِري  ى ِلَساِف َرُسكِؿ ّللاَّ
 ((.287تأكيل مختمف الحديث )ص 

 (.317/ 3( ابف كثير، تفسيره )ج(3
 .8708(، رقـ الحديث520/ 4( عبد الرزاؽ الصنعاني، مصنفو )ج(4
 (.635/ 9، تفسيره )ج( الطبرؼ (5
 (.1407/ 5( ابف أبي حاتـ، تفسيره )ج(6
 .1045(، رقـ الحديث761/ 2( أبك بكر الشافعي، الفكائد الشيير بالغيبلنيات )ج(7
 .3593(، رقـ الحديث622/ 14( ابف حجر، المطالب العالية بزكائد المسانيد الثمانية )ج(8
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 ثانياا: دراسة رجاؿ اإلسناد
 المثنى بف إبراىيـ اآلُمِمّي: -

لـ أجد لو ترجمة، حيث قاؿ أكـر األثرؼ: "لـ أعرفو كلـ أجد مف يعرفو، ككثقو الحافع 
، كقد تكبع المثنى متابعة قاصرة في يحيى بف سعيد، فينتفي عنو (1)ابف كثير في تفسيره ضمنًا"

 التمييف كُيقَبل.
 مقبكؿ. الخالصة:

 يثثالثاا: الحكـ عمى إسناد الحد
 إسناده صحيح لغيره؛ ألف ركاة الحديث ثقات، كقد تكبع المثنى متابعة قاصرة.

 رابعاا: سبب حكـ ابف كثير عميو بالغرابة
كما بينو   -النفراد اإلسناد، كىذا يعد كصفًا لمحديث، ال حكمًا عميو، إذ اإلسناد صحيح 

، فالصحة حكـٌ، صحيٌح غِريٌب"، مع أنو قد يتعارض ظاىرًا مع الغرابة، حيث قاؿ: "-ابف كثير
كالغرابة كصٌف، بمعنى تفرد اإلسناد، إذ ىك فرد نسبي، فقد تفرد بو يحيى بف سعيد األنصارؼ 
إلى أصل اإلسناد، كبحكمو بالصحة كأنو يكثق رجاؿ اإلسناد؛ كذلؾ ألجل المثنى بف إبراىيـ، 

 حيث إنو مجيكؿ، لكنو مكثٌَّق عند ابف كثير ضمنًا، كهللا أعمـ.
 خامساا: خالصة الدراسة

إسناد الحديث صحيح لغيره، فرجالو ثقات، عدا كاحدًا كقد تكبع فَقِكَؼ اإلسناد، كحكـ 
 عميو ابف كثير بالغرابة؛ النفراد اإلسناد، كىذا كصف، ال حكـٌ عمى الحديث، كهللا أعمـ.

 
َثَنا اْلُمْعَتِمُر 54)  ـَ، َحدَّ َثِني َيْعُقكُب ْبُف ِإْبَراِىي      ( قاؿ ابف كثير: َقاَؿ اْبُف َجِريٍر: َحدَّ

ـِ ْبِف َأَباَف، َعْف اْلِغْطِريِف، َعْف َجاِبِر ْبِف َزْيٍد، َعِف اْبِف َعبَّاٍس َرِضَي ّللاَُّ ا  ْبُف ُسَمْيَماَف، َعِف اْلَحَك
كِح اأْلَِميِف َعَمْيِو الصبلة كالسبلـ َقاَؿ: َعْنُيَما، َعْف َرسُ  "ُيْؤَتى ِبَحَسَناِت اْلَعْبِد كِؿ ّللاَِّ ملسو هيلع هللا ىلص، َعِف الرُّ

ع للا تعالى َلُو ِفي اْلَجنَِّة"، َقاَؿ: َفَدَخْمُت  َئاِتِو، َفَيْقَتص  َبْعُضَيا ببعض، فإف بقيت حسنٌة وسَّ َوَسيِّ
ڍ   ڌ   ڌ   ڎ   }بمثل ىذا، َقاَؿ: ُقْمُت َفِإْف َذَىَبِت اْلَحَسَنُة؟ َقاَؿ:  َعَمى َيْزَداَد، فحدث

َكَىَكَذا َرَكاُه  ،(2) {ک   گ   گ   گ   گ   ڳ   کڎ   ڈ   ڈ   ژ   ژ   ڑ   ڑ   ک   ک
، َعِف اْلُمْعَتِمِر ْبِف ُسَمْيَمافَ  ْنَعاِنيِّ ـٍ، َعْف َأِبيِو، َعْف ُمَحمَِّد ْبِف َعْبِد اأْلَْعَمى الصَّ ، اْبُف َأِبي َحاِت

سيئاتو" ِبِإْسَناِدِه مثمو، كزاد: عف الركح األميف، َقاَؿ: َقاَؿ الرَّبُّ َجلَّ َجبَلُلُو: "ُيْؤَتى ِبَحَسَناِت العبد ك 
                                                           

 (.420 )ص( أكـر الفالكجي األثرؼ، معجـ شيكخ الطبرؼ (1
 [.16( ]األحقاؼ: (2
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سناده َجيٌِّد اَل َبْأَس ِبوِ   .(1)فذكره، كىك حديث غريب، كا 
 

 أولا: تخريج الحديث
 بمثمو، (4)مختصرًا، كالطبرؼ  (3)بنحكه، كابف أبي الدنيا (2)أخرجو عبد بف ُحَميد

بنحكه، سبعتيـ مف  (8)بنحكه، كالبييقي (7)بنحكه، كالحاكـ (6)مختصرًا، كالطبراني (5)كالدكالبي
 طريق الحكـ بف أباف، بو مرفكعًا.
 ثانياا: دراسة رجاؿ اإلسناد

 الغطريف أبو ىاروف: -
 ، كلـ أجد لو أؼَّ حكـ غيَر ىذا.(9)ذكره ابف حباف في الثقات

 مجيكؿ. الخالصة:
 ثالثاا: الحكـ عمى إسناد الحديث

 إسناده ضعيف؛ لجيالة الغطريف، كلـ تكجد لو متابعة.
 رابعاا: سبب حكـ ابف كثير عميو بالغرابة

لعمَّو النفراد اإلسناد، كأما غطريف فكأنو يكثقو ضمنًا، إذ قاؿ ابف كثير: "كىك حديث 
سناده جيد ال بأس بو"، ككأنو إذا قرف الغرابة مع تصحيح اإلسناد، يريد انفراد اإلسناد  غريب، كا 

 فقط، كهللا أعمـ.
 خامساا: خالصة الدراسة

لحديث ضعيف؛ بسبب جيالة راٍك، كانفراد اإلسناد، كحكـ عميو ابف كثير إسناد ا
 بالغرابة؛ النفراد اإلسناد، كهللا أعمـ.

 

                                                           

 (.260ك259/ 7( ابف كثير، تفسيره )ج(1
ي، المنتخب مف مسند عبد بف حميد (2  .  661(، رقـ الحديث221 )ص( الَكشِّ
 .153(، رقـ الحديث122 )ص( ابف أبي الدنيا، التكبة (3
 (.621/ 18( الطبرؼ، تفسيره )ج(4
 .1987(، رقـ الحديث1140/ 3( الدكالبي، الكنى كاألسماء )ج(5
 .12832(، رقـ الحديث183/ 12( الطبراني، المعجـ الكبير )ج(6
 .7641(، رقـ الحديث280/ 4( الحاكـ، المستدرؾ عمى الصحيحيف )ج(7
 .6515(، 200/ 9( البييقي، شعب اإليماف )ج(8
 .10237يث(، رقـ الحد313/ 7( ابف حباف، الثقات )ج(9
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( قاؿ ابف كثير: كقاؿ ابف أبي حاتـ: ُقِرغ َعَمى ُيكُنَس ْبِف َعْبِد اأْلَْعَمى، َأْخَبَرَنا    55)
اْبُف كىب، أخبرني َشِبيُب بف سعيد، َعِف َأِبي اْلَجْكَزاِء، َعِف اْبِف َعبَّاٍس رضي هللا عنيما، َقاَؿ: 

ـَ َّللاَُّ َقاَؿ َرُسكُؿ ّللاَِّ ملسو هيلع هللا ىلص:  َـّ "َلْو َرِح ـَ اْمَرَأةا، َلمَّا َرَأِت اْلَماَء َحَمَمْت َوَلَدَىا، ُث ا َلَرِح ـِ ُنوٍح َأَحدا  ِمْف َقْو
َدَىا َعَمى َصِعَدِت اْلَجَبَل، َفَممَّا َبَمَغَيا اْلَماُء َصِعَدْت ِبِو َمْنِكَبَيا، َفَممَّا َبَمَغ اْلَماُء َمْنِكَبَيا َوَضَعْت َولَ 

ـِ َىِذِه اْلَمْرَأَة"، َرْأِسَيا، َفَممَّا ا ِلَرِح ـْ َأَحدا ـَ َّللاَُّ ِمْنُي َىَذا  َبَمَغ اْلَماُء َرْأَسَيا َرَفَعْت َوَلَدَىا ِبَيِدَىا، َفَمْو َرِح
 .(1)َحِديٌث َغِريٌب، َكِرَجاُلُو ِثَقاتٌ 
 أولا: تخريج الحديث

 بمثمو، بو، مرفكعًا. (3)بنحكه، عف شبيب، كمف طريقو ابف أبي حاتـ (2)أخرجو ابف كىب
 ثانياا: دراسة رجاؿ اإلسناد

 يب بف سعيد:بِ شَ  -
، (4)قاؿ ابف حجر: "ال بأس بحديثو مف ركاية ابنو أحمد عنو، ال مف ركاية ابف كىب"

، كذكر سبب (6)، إذ قاؿ ابف عدؼ: "حدث عنو ابف كىب بالمناكير"(5)كىذا خبلصة كبلـ النقاد
في تجارتو إلييا كتب عنو ابف كىب مف حفظو، فيغمط كَيِيـ، ىذا، إذ قاؿ: "كلعل شبيبًا بمصر 

 .(7)كأرجك أف ال يتعمد شبيب ىذا الكذب"
 صدكؽ في غير ابف كىب، ضعيف فيو، فيك ضعيف ىنا. الخالصة:

 ثالثاا: الحكـ عمى إسناد الحديث
 إسناده ضعيف؛ لضعف شبيب ىنا في ركاية ابف كىب عنو، كالنفراد اإلسناد.

 رابعاا: سبب حكـ ابف كثير عميو بالغرابة 
النفراد اإلسناد، كأما شبيب فيك مكثٌَّق جممة عند ابف كثير، إذ قاؿ: "ىذا حديث غريب، 

 كرجالو ثقات"، لكنو بعد الفحص تبيف أنو ضعيف في ركاية ابف كىب عنو.
 

                                                           

 (.250/ 8( ابف كثير، تفسيره )ج(1
 .83(، رقـ الحديث40/ 1( ابف كىب، تفسير القرآف مف الجامع )ج(2
 .18998(، رقـ الحديث3376/ 10( ابف أبي حاتـ، تفسيره )ج(3
 .2739(، رقـ الترجمة 263 )ص( ابف حجر، تقريب التيذيب (4
، كالذىبي، ميزاف 2690(، رقـ الترجمة 360/ 12)ج( ينظر: المزؼ، تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ (5

 .3658(، رقـ الترجمة 2/262االعتداؿ )ج
 (.47/ 5( ابف عدؼ، الكامل في ضعفاء الرجاؿ )ج(6
 (.5/49، )جالمرجع السابق( (7
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 خامساا: خالصة الدراسة
اإلسناد، كحكـ عميو ابف كثير إسناد الحديث ضعيف؛ لضعف شبيب ىنا، كالنفراد 

 بالغرابة؛ النفراد اإلسناد، دكف ضعف شبيب.
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 المطمب السادس
 أحكاـ متناقضة ظاىراا 

    ( قاؿ ابف كثير: ركػ اْلَحاِفُع اْبُف َعَساِكَر ِفي َتْرَجَمِة َأِبي َعْبِد هللا مكلى ُعَمَر 56)
ُث ُعَمَر ْبَف َعْبِد اْلَعِزيِز، َعْف َأِبيِو ا       ْبِف َعْبِد اْلَعِزيِز، َكَكاَف ِثَقًة، َقاَؿ: َسِمْعُت َأَبا ُبْرَدَة ُيَحدِّ

، َقاَؿ: َقاَؿ َرُسكُؿ ّللاَِّ ملسو هيلع هللا ىلص:  َـّ "ِإَذا َكاَف َيْوـُ اْلِقَياَمِة، ُدِعَي ِباأْلَ َأِبي ُمكَسى اأْلَْشَعِرؼِّ ، ُث ـْ ْنِبَياِء َوُأَمِمِي
ٹ   ٹ   ٹ   ڤ   ڤ   ڤ   }ُيْدَعى ِبِعيَسى َفُيَذكُِّرُه َّللاَُّ ِنْعَمَتُو َعَمْيِو، َفُيِقر  ِبَيا، َفَيُقوُؿ: 

َـّ َيُقوُؿ:  (1) {ڤ   ڦ   ؟ َفُيْنِكُر (2) {  ژڍ   ڍ   ڌ   ڌ   ڎ   ڎ   ڈ   ڈ   ژ}اآلية، ُث
ـْ ُىَو َأَمَرَنا ِبَذِلَؾ، َقاَؿ: َفُيطَ  ُؿ َأْف َيُكوَف َقاَؿ َذِلَؾ، َفُيْؤَتى ِبالنََّصاَرى، َفُيْسَأُلوَف، َفَيُقوُلوَف: َنَع وَّ
ـُ، َفَيْأُخُذ ُكل  َمَمٍؾ ِمَف اْلَماَلِئَكِة ِبَشْعَرٍة ِمْف َشْعِر َرْأِسِو  اَل َوَجَسِدِه، َشْعُر ِعيَسى َعَمْيِو السَّ

ـُ  (3)َفُيَجاِثيِيـْ  ُة، َوُيْرَفَع َلُي ـُ اْلُحجَّ ـٍ، َحتَّى ُتْرَفَع َعَمْيِي َبْيَف َيَدِي َّللاَِّ َعزَّ َوَجلَّ ِمْقَداَر َأْلِف َعا
ـْ ِإَلى النَّاِر"، ِميُب، َوُيْنَطَمَق ِبِي  .(4)َكَىَذا َحِديٌث َغِريٌب َعِزيزٌ  الصَّ

 أولا: تخريج الحديث
بمثمو،  (7)بمثمو، كمف طريقو ابف عساكر (6)بنحكه، كابف ِبشراف (5)أخرجو ابف أبي حاتـ

 ثبلثتيـ مف طريق أبي عبد هللا مكلى عمر بف عبد العزيز بو، مرفكعًا.
 ثانياا: دراسة رجاؿ اإلسناد

 .(8): كاسمو: ُمَحمَّد بف الحارث بف راشدأبو عبد للا مولى عمر بف عبد العزيز -
، كقاؿ ابف حجر: (10)، كذكره ابف حباف في الثقات، كقاؿ: "يغرب"(9)عساكر كثقو ابف

                                                           

 [.110( ]المائدة: (1
 [.116( ]المائدة: (2
(، كال يتغير المعنى كثيرًا، لكْف لعمو تصحيف، كهللا أعمـ.  ( عند ابف بشراف: فُيجاُء بيـ، بدؿ )فُيجاثييـ(3

 (.18(، رقـ الحديث31 )ص)ينظر: ابف بشراف، أماليو 
 (.209ك208/ 3( ابف كثير، تفسيره )ج(4
 .6976(، رقـ الحديث1236/ 4( ابف أبي حاتـ، تفسيره )ج(5
 .18(، رقـ الحديث31 )ص( ابف بشراف، أماليو (6
 .8650(، رقـ 40/ 67تاريخ دمشق )ج( ابف عساكر، (7
 (.28/ 25( المزؼ، تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )ج(8
 .8650(، رقـ 40/ 67( ابف عساكر، تاريخ دمشق )ج(9

 .15325(، رقـ الحديث86/ 9( ابف حباف، الثقات )ج(10



  146 

 

 .(1)"صدكؽ يغرب"
 صدكؽ. الخالصة:

 ثالثاا: الحكـ عمى إسناد الحديث
 إسناده حسف؛ ألجل أبي عبد هللا مكلى عمر، فيك صدكؽ.

 رابعاا: سبب حكـ ابف كثير عميو بالغرابة
أبي عبد هللا مكلى عمر بف عبد العزيز، إذ ىك النفراد اإلسناد، فمـ يأت مف غير طريق 

غريب نسبي، لكنو أضاؼ إلى الحكـ كصَف )عزيز(، كمعركؼ أف الحديث العزيز: أف يأتَي 
اإلسناُد بطريقيف، لكنو جاء بطريق كاحد ىنا، فمعمو قصد أف الحديث ليس ضعيفًا، أؼ أنو في 

بع حكمًا ال حقيقًة، فيصبح حسنًا تك  -أؼ الضعيف غالباً -حكـ العزيز، ككأف الغريب عنده 
ـِ عميو، فيككف الكصف بالعزة مف حيث المغة،  لغيره، أك أنو أراد كصَف الحديِث بالتفرد ال الحك

 أؼ منفرد، كىذا مف باب التأكيد، كهللا أعمـ.
 خامساا: خالصة الدراسة

إليو إسناد الحديث حسف، كحكـ عميو ابف كثير بالغرابة؛ النفراد اإلسناد، كأضاؼ 
 كصف العزة، فإما أنو أراد نفي الضعف أك أراد تأكيد التفرد، ككبلىما كارد، كهللا أعمـ.

 
  

                                                           

 .5796(، رقـ الترجمة 472 )ص( ابف حجر، تقريب التيذيب (1
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 الغرابة المتعمقة بالمتف: المبحث الثاني
 المطمب األوؿ

 لحكـ بالغرابة مفردةا دوف تعميلٍ ا
َغِريًبا، َحْيُث َقاَؿ: حدثنا ( قاؿ ابف كثير: َرَكػ َأُبك َبْكِر ْبُف َأِبي َداُكَد ِفي َذِلَؾ َشْيًئا 57)

، َعْف َأِبي اْلُمَطرِِّؼ، َعِف (2)، حدثنا عبد الكىاب بف َعِدؼِّ ْبِف اْلَفْضلِ (1)أبك عبد الرحمف األْزدؼّ 
َوُمَعاِوَيَة َواْبَنُو َيِزيَد ْبَف ُمَعاِوَيَة : "َأفَّ َرُسوَؿ َّللاَِّ ملسو هيلع هللا ىلص َوَأَبا َبْكٍر َوُعَمَر َوُعْثَماَف اْبِف ِشَياٍب، َأنَُّو َبَمَغوُ 

ُؿ َمْف َأْحَدَث "َمِمِؾ" َمْرَوافُ  يِف{، قاؿ ابف شياب: َوَأوَّ ـِ الدِّ أؼ   ]"، ُقْمُت َكاُنوا يقرءوف }َماِلِؾ َيْو
ـْ َيطَِّمْع َعَمْيِو اْبُف شِ [ابف كثير ِة َما َقَرأَُه، َل ـٌ ِبِصحَّ َياٍب، َكّللاَُّ أَْعَمـُ : َمْرَكاُف ِعْنَدُه ِعْم

(3). 
 أولا: تخريج الحديث

، (6)، كابنو(5)بمثمو مف طريق أبي الُمطرِّؼ، كأخرجو أبك داكد (4)أخرجو ابف أبي داكد
ككبلىما )أبك الُمطرِّؼ كَمْعَمر( عف  ، ثبلثتيـ بنحكه، مف طريق َمْعَمر،(7)كابف أبي شيبة

 الزىرؼ.
 ثانياا: دراسة رجاؿ اإلسناد

 َعِدي  بف الفضل: -
 .(9)، كقاؿ ابف حجر: "متركؾ"(8)تركو أكثر العمماء
 متركؾ. الخالصة:

 
                                                           

(، كابف أبي داكد، 133/ 1الصكاب، بدؿ األزدؼ. )ينظر: تفسير ابف كثير ت سبلمة )ج( لعل األْذَرِميُّ ىك (1
 ((.230 )صالمصاحف 

( )عبد الكىاب بف عدؼ( فيو تصحيف، كالصكاب: عبد الكىاب، عف َعِدؼِّ بف الفضل. )ينظر: ابف كثير، (2
 ((.230 )ص(، كابف أبي داكد، المصاحف 1/133تفسيره، ت سبلمة )ج

 (.47/ 1كثير، تفسيره )ج( ابف (3
 (.230 )ص( ابف أبي داكد، المصاحف (4
 .4000(، رقـ الحديث37/ 4( أبك داكد، سننو )ج(5
 (.229 )ص المصاحف( ابف أبي داكد، (6
 .35843(، رقـ الحديث257/ 7( ابف أبي شيبة، مصنفو )ج(7
ابف عدؼ، الكامل في ضعفاء الرجاؿ ، ك 11(، رقـ الترجمة 4/ 7( )ينظر: ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديل )ج(8
 (.5593(، رقـ الترجمة 62/ 3، كالذىبي، ميزاف االعتداؿ )ج1540(، رقـ الترجمة 92/ 7)ج
 .4545(، رقـ الترجمة 388 )ص( ابف حجر، تقريب التيذيب (9
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 ثالثاا: الحكـ عمى إسناد الحديث
إسناده ضعيف جدًا؛ لترؾ َعِدّؼ بف الفضل، كإلرساؿ الزىرؼ، حيث ركاه بالببلغ، فإف 

      كما عند  -، كلقد كرد ىذا الحديث بإسناد أجكد منو بل معضل الحديث متركؾ كمرسل
 ، لكنو يبقى ضعيفًا؛ إلرساؿ الزىرؼِّ الحديَث.-أبي داكد

 رابعاا: سبب حكـ ابف كثير عميو بالغرابة
، كإلشكاؿ في نص الحديث؛ ككأف الزىرؼ ينكر -كما بّينت–لضعف إسناده الشديد 

، فمعنى )أحدث( أؼ (1)قراءة اإلماـ نافع كمنيا ،لمتكاترةالتي ىي إحدػ القراءات اقراءة )َمِمؾ(، 
بلع مف الزىرؼ     ، فيقكؿ -إف ثبت صحة السند–أبدع، كفييا إنكار عمى مركاف مف غير اطِّ

       ابف كثير: "مركاف عنده عمـ بصحة ما قرأه، لـ يطمع عميو ابف شياب"، ككأنو يعارض 
 شياب الزىرؼَّ في اعتراضو، كهللا أعمـ. ابفَ 

 خامساا: خالصة الدراسة
   الحديث إسناده ضعيف جدًا؛ ألنو متركؾ، كمرسل، كفي متنو إشكاؿ، كحكـ عميو 

 ابف كثير بالغرابة؛ ليذه األسباب، كهللا أعمـ.
 

( قاؿ ابف كثير: َكَقْد َكَرَد ِفي َذِلَؾ َأَثٌر َغِريٌب، َكِسَياٌؽ َعِجيٌب ِفي َذِلَؾ، َأْحَبْبَنا َأْف 58)
ـُ َأُبك َجْعَفِر ْبُف َجِريٍر َرِحَمُو ّللاَُّ َتَعاَلى: أخبرنا الربيع بف سميماف، أخبرنا   َما      ُنَنبَِّو َعَمْيِو، َقاَؿ اإْلِ

ـُ ْبُف ُعْرَكَة، َعْف َأِبيِو، َعْف َعاِئَشَة َزْكِج النَِّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص،  ابف كىب، أخبرنا اْبفُ  َثِني ِىَشا َناِد، َحدَّ َأِبي الزِّ
، َجاَءْت َتْبَتِغي َرُسوَؿ للا              (2)قدمت عمي امرأٌة ِمْف َأْىِل ُدوَمِة اْلَجْنَدؿِ أنيا قالت: 
، َتْسَأُلُو َعْف َشْيٍء َدَخَمْت ِفيِو مف أمر السحر ولـ تعمل بو، وقالت (3)ِتِو َحَداَثَة َذِلؾَ ملسو هيلع هللا ىلص َبْعَد َموْ 

ـْ َتِجْد َرُسوَؿ للا ملسو هيلع هللا ىلص  فيشفييا، َعاِئَشُة َرِضَي َّللاَُّ َعْنَيا ِلُعْرَوَة: َيا اْبَف ُأْخِتي، َفَرَأْيُتَيا َتْبِكي ِحيَف َل
ي أَلَْرَحُمَيا، َوَتُقوُؿ: ِإنِّي َأَخاُؼ َأْف َأُكوَف َقْد َىَمْكُت، َكاَف ِلي َزْوٌج َفَغاَب فكانت َتْبِكي  َحتَّى ِإنِّ

ي، َفَدَخْمُت َعَمى َعُجوٍز َفَشَكْوُت َذِلَؾ ِإَلْيَيا، َفَقاَلْت: ِإْف َفَعْمِت َما آُمُرِؾ ِبِو َفَأْجَعُمُو َيْأِتيؾِ  ، َعنِّ
ـْ َيُكْف لشيء َحتَّى َفَممَّا َكاَف المَّ  ْيُل َجاَءْتِني ِبَكْمَبْيِف َأْسَوَدْيِف َفَرِكْبُت َأَحَدُىَما َوَرِكَبِت اآْلَخَر، َفَم

                                                           

 (.50 )ص( ينظر: عبد الفتاح القاضي، الكافي في شرح الشاطبية (1
ف الشاـ كالمدينة قرب جبمي طّيء. )ياقكت الحمكؼ، معجـ البمداف ( ُدكمة الجندؿ: حصف كقرػ بي(2
 ((.2/487)ج
زّؼ، المغرب في ترتيب المعرب (3  ((.106 )ص( أؼ مباشرة، كالحداثة: أكؿ األمر. )ينظر: الُمَطرِّ
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َذا ِبَرُجَمْيِف ُمَعمََّقْيِف ِبَأْرُجِمِيَما فقال: ما جاء بؾ؟  .(1).... الحديث َوَقْفَنا ِبَباِبَل َواِ 
 أولا: تخريج الحديث

بنحكه،  (5)بنحكه، كالبللكائي (4)بمثمو، كالحاكـ (3)بمثمو، كابف أبي حاتـ (2)أخرجو الطبرؼ 
 بنحكه، خمستيـ مف طريق ابف أبي الزناد بو، مرفكعًا. (6)كالبييقي

 ثانياا: دراسة رجاؿ اإلسناد
 عبد الرحمف بف أبي الزناد: -1

كىك أثبت الناس في بغداد،  ، لكف ركايتو في المدينة أصح مف(7)ضعَّفو أكثر النقاد        
 (9)، كقد قاؿ ابف جحر: "صدكؽ، تغير حفظو لما قدـ بغداد، ككاف فقييًا"(8)بف عركةىشاـ 

 صدكؽ ىنا في ركايتو عف ىشاـ، ضعيف في غيره. الخالصة:        
 مجيكلة، لكفَّ جيالتيا ال تضر؛ ألنيا ليست مف اإلسناد.المرأة التي روت القصة:  -2

 إسناد الحديثثالثاا: الحكـ عمى 
كر ابف كثير في تعميقو عمى القصة، كقاؿ جيد إلى عائشة رضي هللا عنيا، كما ذإسناده        

، كقاؿ (10)الحاكـ في المستدرؾ معقبًا عمى الحديث: "ىذا حديث صحيح اإلسناد، كلـ يخرجاه"
 .(11)الذىبي في التمخيص: "صحيح"

 رابعاا: سبب حكـ ابف كثير عميو بالغرابة
، مما ُيشعر أنو قصد بالغرابة الستغرابو مف القصة، إذ قاؿ: "أثر غريب، كسياؽ عجيب"        
ده في تعقيبو عمى القصة. ؛غرابَة المتف دكف اإلسناد ىنا  فقد جكَّ
 

                                                           

 (.246/ 1( ابف كثير، تفسيره )ج(1
 (.353/ 2( الطبرؼ، تفسيره )ج(2
 .1022(، رقـ الحديث194/ 1( ابف أبي حاتـ، تفسيره )ج(3
 .7262(، رقـ الحديث171/ 4( الحاكـ، المستدرؾ عمى الصحيحيف )ج(4
 .2279(، رقـ الحديث1289/ 7( البللكائي، شرح أصكؿ اعتقاد أىل السنة كالجماعة )ج(5
 .16505(، رقـ الحديث235/ 8( البييقي، السنف الكبرػ )ج(6
، كابف عدؼ، الكامل في ضعفاء 1201(، رقـ الترجمة 252/ 5)ج( ينظر: ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديل (7

 .356(، رقـ الترجمة 170/ 6، كابف حجر، تيذيب التيذيب )ج1106(، رقـ الترجمة 449/ 5الرجاؿ )ج
 (.100-98/ 17( ينظر: المزؼ، تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )ج(8
 .3861(، رقـ الترجمة 340 )ص( ابف حجر، تقريب التيذيب (9

 .7262(، رقـ الحديث171/ 4( الحاكـ، المستدرؾ عمى الصحيحيف )ج(10
 المرجع السابق، الصفحة نفسيا.( (11
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 خامساا: خالصة الدراسة
 إذ قصتو عجيبة، كهللا أعمـ. ؛لغرابة المتفكحكـ عميو بالغرابة؛ جيد، إسناد الحديث  

 

ـُ ْبُف ُمَعاٍذ، 59)  َثَنا دمحم بف بشار، أخبرنا ِىَشا ( قاؿ ابف كثير: َقاَؿ اْبُف َجِريٍر: َحدَّ
َثِني َأِبي، َعْف َقَتاَدَة، َأفَّ النَِّبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َقاَؿ:  ـْ َقْد َماَت، َفَصم وا َعَمْيِو، َقاُلوا: ُنَصمِّي َعَمى َحدَّ ا َلُك "ِإْف َأخا

ـٍ؟ َقاؿَ  ْيَس َرُجٍل لَ  ﮳    }: فنزلتِبُمْسِم ﮲    ہ   ہ   ھ   ھ   ھ   ھ   ے   ے   ۓ   ۓ  

گ   گ   }ِقْبَمِة، َفَأْنَزَؿ َّللاَُّ: َفَقاُلوا إنو َكاَف َل ُيَصمِّي ِإَلى الْ َقاَؿ َقَتاَدُة:  ،(1){﮴﮵  ﮶ 

َكَىَذا َغِريٌب، َكّللاَُّ أَْعَمـُ  ،(2){ڳڳ   ڳ   ڳ   ڱ   ڱ   ڱ
(3). 

 أولا: تخريج الحديث
بمعناه،  (5)دمحم بف بشار بو، مرفكعًا، كأخرجو عبد الرزاؽ عف، مثموب (4)أخرجو الطبرؼ 

 عف معمر عف قتادة مكقكفًا.
 .بنحكه مختصراً  (6)أخرجو النسائي كلو شاىد مف حديث أنٍس مرفكعًا،

كعنده  ،بنحكه (7)أخرجو الطبراني كلو شاىد آخر مف حديث كحشي بف حرب مرفكعًا،
، كبلىما بمفع: "ِإفَّ (9)، كآخر مف حديث عمراف بف ُحصيف(8)أيضًا شاىداف: مف حديث جرير

ـُ النََّجاِشيَّ َقْد َماَت َفَصمُّكا َعَمْيِو".  َأَخاُك
 ثانياا: دراسة رجاؿ اإلسناد

ُدوِسّي: -  َقتادُة بف ِدعامة السَّ
 ، (10)قاؿ ابف حجر: "ثقة ثبت"

                                                           

 [.199( ]آِؿ ِعْمَراَف: (1
 [.115( ]البقرة: (2
 (.274/ 1( ابف كثير، تفسيره )ج(3
 …".(، إال أف صدر الركاية عند: "إف أخاكـ النجاشي قد مات328/ 6( الطبرؼ، تفسيره )ج(4
 .499(، رقـ الحديث431/ 1( عبد الرزاؽ الصنعاني، تفسيره )ج(5
 (.58/ 10( النسائي، السنف الكبرػ )ج(6
 .361(، رقـ الحديث136/ 22( الطبراني، المعجـ الكبير )ج(7
 .2346(، رقـ الحديث 323/ 2( المرجع السابق )(8
 .443(، رقـ الحديث 187/ 18) نفسو( المرجع (9

 .5518(، رقـ الترجمة 453 )صالتيذيب ( ابف حجر، تقريب (10
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   ، كقد أرسل اإلسناد ىنا؛ فيك تابعي، لـ يمَق النبيَّ (1)المراسيلذكره العبلئي في ك 
 ملسو هيلع هللا ىلص.

 ثقة، ُمرِسل. الخالصة:
 ثالثاا: الحكـ عمى إسناد الحديث

إسناده ضعيف؛ ألنو ُمرَسل، إذ أرسمو قتادُة، فركاه عف النبي ملسو هيلع هللا ىلص مباشرة، لكفَّ متَنو 
حسنًا لغيره، حيث قاؿ أحمد شاكر في تحقيقو لتفسير الطبرؼ: "ىك  قكػ بالشكاىد، فيصبحيت

 . (2)كسياقتو تدؿ عمى ضعفو كنكارتو"… حديث ضعيف؛ ألنو مرَسل
 رابعاا: سبب حكـ ابف كثير عميو بالغرابة

مف قكؿ قتادة في قكلو: "إنو كاف أؼ االستغراب منو، كُيفيـ ىذا خبلؿ  غرابة المتف؛ أراد
، ككأف قتادة (3){گ   گ   ڳڳ   ڳ   ڳ   ڱ   ڱ   ڱ}ال يصمي إلى القبمة، فأنزؿ ّللاَُّ: 

قصد أنو ال يصمي صبلة المسمميف، فتككف ىذه اآلية غير مطابقة ليذه الحالة، فمعل ىذه 
يككف أراد الغرابة ىنا في تفرد كقد الزيادَة باطمٌة، خاصًة أنِّي ما كجدتيا في غير ىذا المكطف، 

 اإلسناد؛ إذ لـ يرِكه عمى ىذا النحك مرفكعًا غيُر الطبرؼ، كهللا أعمـ.
 خامساا: خالصة الدراسة

إسناد الحديث ضعيف؛ إلرساؿ قتادة، كالمتف حسٌف لغيره، كلعل ابَف كثير قصد بالغرابة 
 هللا أعمـ.الضعف؛ ليذا السبب، أك أنو قصد غرابة قكؿ قتادة، فُيرّد، ك

 

  

                                                           

 .633(، رقـ الترجمة 254 )ص( العبلئي، جامع التحصيل (1
 (.533/ 2( الطبرؼ، تفسيره، ت شاكر )(2
 [.115( ]البقرة: (3
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: أخبرنا عمي بف أحمد بف دمحم القزكيني، أخبرنا مرُدكَيو( قاؿ ابف كثير: قاَؿ اْبُف 60)
عمي بف الحسيف، حدثنا الُجَنْيد، أخبرنا ىشاـ بف خالد، أخبرنا اْلَكِليُد، َعْف َماِلِؾ ْبِف َأَنٍس، َعْف 

ـِ  َلمَّا َوَقَف َرُسوُؿ للاِ ، قاؿ: َجْعَفِر ْبِف ُمَحمٍَّد، َعْف َأِبيِو، َعْف جابر  َة ِعْنَد َمَقا ملسو هيلع هللا ىلص َيْوـَ َفْتِح َمكَّ
ـَ  ـُ ِإْبَراِىي ، َقاَؿ َلُو ُعَمُر: "َيا َرُسوَؿ َّللاَِّ، َىَذا َمَقا ـَ ۉ   ې   ې   ې    }َقاَؿ َّللاَُّ:  الِذيِإْبَراِىي

َثَؾ [125: البقرة]{ېى  "، َقاَؿ اْلَوِليُد: "ُقْمُت ِلَماِلٍؾ: َىَكَذا َحدَّ ـْ : ؟" َقاؿَ {ۉ }، َقاَؿ: "َنَع
َكاَيِة، َكُىَك َغِريبٌ "َنَعـْ   .(1)"، َىَكَذا َكَقَع ِفي َىِذِه الرِّ

 أولا: تخريج الحديث
، كبلىما بنحكه، مف طريق الكليد بف مسمـ عف مالؾ (3)، كابف ماجو(2)أخرجو النسائي

 (5)مطكاًل، مف طريق حاتـ بف إسماعيل المدني، كأخرجو أبك داكد (4)بف أنس، كأخرجو مسمـا
بنحكه، مف طريق سفياف الثكرؼ، أربعتيـ  (6)بنحكه، مف طريق يحيى القطاف، كأخرجو النسائي

 )مالؾ كحاتـ كيحيى كسفياف( عف جعفر بف دمحم الصادؽ بو، مرفكعًا.
 ثانياا: دراسة رجاؿ اإلسناد

، -كىك أخطرىا- (7)يدلس تدليس التسكية -مع تكثيقو-يـ ثقات، لكفَّ الكليد بف مسمـ كم
ه ابف حجر في المرتبة الرابعة مف مراتب المدلسيف ، لكف ىذه العمة قد ذىبت؛ بسبب (8)كقد عدَّ

 .(9)تصريحو بالسماع كما عند ابف ماجو
 ثالثاا: الحكـ عمى إسناد الحديث

كأما عف تدليس الكليد بف مسمـ، فقد صرَّح بالسماع في  إسناده صحيح؛ لثقة رجالو،
 مكاضَع أخرػ، فانتفى تدليُسو، كذىبت ِعمَُّتو.
 رابعاا: سبب حكـ ابف كثير عميو بالغرابة

نما لعمة في المتف؛ حيث إف الحافع ابف كثير ساؽ ركايات ليس لمشكمة ف ي اإلسناد، كا 
                                                           

 (.291/ 1( ابف كثير، تفسيره )ج(1
 .2963(، رقـ الحديث236/ 5( النسائي، سننو )ج(2
 .2960(، رقـ الحديث987/ 2، ك)1008الحديث(، رقـ 322/ 1( ابف ماجو، سننو )ج(3
 .147(، رقـ الحديث 886/ 2( مسمـ، صحيحو )ج(4
 .3969(، رقـ الحديث31/ 4( أبك داكد، سننو )ج(5
 .2939(، رقـ الحديث228/ 5( النسائي، مرجع سبق ذكره )ج(6
 .58(، رقـ الترجمة 111 )ص( ينظر: العبلئي، جامع التحصيل (7
 (.51 )ص( ينظر: ابف حجر، طبقات المدلسيف (8
 .1008(، رقـ الحديث322/ 1)سننو (  ابف ماجو، (9
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   حيف قاؿ:  إنما نزلت استجابة لرغبة عمر  لـ يقرأ اآلية، كأف اآلية عدة تفيد أف عمر 
أفبل نتخذه مصمى؟"، ثـ ساؽ ابف كثير ىذه الركاية المخالفة، كاعتبرىا غريبة في  ،"يا رسكؿ هللا

كمما يؤكد صحة ىذا القكؿ، أنو ساؽ بعد ذلؾ ككأف اآلية كانت مكجكدة مف قبل، السياؽ، 
كافقو القرآف في ثبلث، منيا قكلو  صحيح البخارؼ، فييا تصريح بأف عمر مباشرة ركاية مف 

 .(2)( 1){ۉ   ې   ې   ې   ېى  }تعالى: 
 خامساا: خالصة الدراسة

إسناد الحديث صحيح، كحكـ عميو ابف كثير بالغرابة، ال لغرابة اإلسناد؛ بل لغرابة 
 أعمـ.كهللا المتف، إذ كرد فيو سياؽ مخالف لباقي الركايات، 

 
 

َثَنا   61)  َثَنا ُمَحمَُّد ْبُف ُمَجاِىٍد، َحدَّ َثَنا َأِبي، َحدَّ ـٍ: َحدَّ ( قاؿ ابف كثير: َقاَؿ اْبُف َأِبي َحاِت
، َأْخَبَرَنا َأُبك َخَمَدَة، َعْف َأِبي اْلَعاِلَيِة، َقاَؿ: ُسِئَل َرُسكُؿ ّللاَِّ ملسو هيلع هللا ىلص َربََّؾ؟ : َىْل َرَأْيَت َأُبك َعاِمٍر اْلَعَقِدؼُّ

ـْ َأَر َغْيَر"َقاَؿ:  ، َكَذِلَؾ َغِريٌب "َرَأْيُت َنْيراا، َوَرَأْيُت َوَراَء النَّْيِر ِحَجاباا، َوَرَأْيُت َوَراَء اْلِحَجاِب ُنوراا َل
ا  .(3)ِجدِّ

 أولا: تخريج الحديث
 مرفكعًا. ،بمثمو بو (4)أخرجو ابف أبي حاتـ
 ثانياا: دراسة رجاؿ اإلسناد

 مجاىد: دمحم بف -1
 ، كلـ أعثر عمى غير ذلؾ.(5)قاؿ ابف أبي حاتـ عف أبيو: "صدكؽ"

 : صدكؽ.الخالصة
 أبو العالية: -2

 مف كبار التابعيف،  ،ياحي، تابعي ثقةىك ُرَفيع بف ِميراف الرِّ 

                                                           

 .[125: البقرة] ((1
 (.292/ 1( ينظر: ابف كثير، تفسيره )(2
 (.417/ 7( ابف كثير، تفسيره )ج(3
 .18698(، رقـ الحديث3319/ 10( ابف أبي حاتـ،  تفسيره )ج(4
 .457(، رقـ الترجمة 106/ 8كالتعديل )ج( ابف أبي حاتـ، الجرح (5
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-، فيك ُمرِسٌل ىنا، حيث قاؿ ابف سيريف: "حدثكا عمف شئتـ (1)كلـ يدرؾ رسكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص
، كقاؿ (2)إال عف الحسف كأبي العالية؛ فإنيما ال يبالياف عمف أخذا الحديث" -يعني مف المراسيل

 (3)ابف حجر: "ثقة، كثير اإلرساؿ"
 ثقة، ُمرِسل. الخالصة:

 ثالثاا: الحكـ عمى إسناد الحديث
 أبي العالية عف النبي ملسو هيلع هللا ىلص.  إسناده ضعيف؛ بسبب إرساؿ

 ابف كثير عميو بالغرابة رابعاا: سبب حكـ
لضعف اإلسناد، كلغرابة المتف؛ فسياؽ الحديث لـ يرد في أؼ ركاية أخرػ، إضافة إلى 

  حقيقة،  أف مسألة كيفية رؤية النبي ملسو هيلع هللا ىلص هلل تبارؾ كتعالى ليمة اإلسراء فييا خبلؼ: بيف أف رآه
دليبًل ضعيفًا، كبكيفيٍة غريبة، خالف األقكػ منو، ، فجاء ىذا الحديث (4)رأػ نكرًا؟ كبقمبو، أ كأ

 فُردَّ ألجل ذلؾ، كهللا أعمـ.
 خامساا: خالصة الدراسة

إسناد الحديث ضعيف؛ إلرساؿ أبي العالية، كحكـ عميو ابف كثير بالغرابة؛ لغرابة 
 المتف، كلضعف اإلسناد، كهللا أعمـ. 

 
  

  

                                                           

 .10328(، رقـ الترجمة 248/ 7( ينظر: ابف حجر، اإلصابة في تمييز الصحابة )ج(1
 (.78 )ص( العبلئي، جامع التحصيل (2
 .1953(، رقـ الترجمة 210 )ص( ابف حجر، تقريب التيذيب (3
(، كينظر، التميمي دمحم بف خميفة، رؤية النبي صمى هللا عميو 93ك92/ 17( ينظر: القرطبي، تفسيره )ج(4

 (.16 )صكسمـ لربو 
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َثَنا َجِريٌر، َعْف 62) َثَنا اْبُف ُحَمْيٍد، َحدَّ ( قاؿ ابف كثير: َقاَؿ َأُبك َجْعَفِر ْبُف َجِريٍر: َحدَّ
، َعْف َعِميٍّ رضي هللا عنو، َقاَؿ:  َمِميِّ "َلمَّا َخَمَق َّللاَُّ اأْلَْرَض َعَطاٍء، َعْف َأِبي َعْبِد الرَّْحَمِف السُّ

ـْ َوَيْعَمُموَف َعَميَّ ِباْلَخَطاَيا؟!، ، َوَقاَلْت: َتْخُمُق (1)َقَمَصْت  يََّتُو ُيْمُقوَف َعَميَّ َنَتَنُي ـَ َوُذرِّ َعَميَّ آَد
ُؿ َقَراِر اأْلَْرِض َكمَ  ـِ َفَأْرَساَىا َّللاَُّ ِباْلِجَباِؿ، َفِمْنَيا َما َتَرْوَف، َوِمْنَيا َما َل َتَرْوَف، َوَكاَف َأوَّ ْح

 .(2)غريب جًدا َتِمُج لحمو"،اْلَجُزوِر، ِإَذا ُنِحَر َيخْ 
 أولا: تخريج الحديث

بمثمو، كبلىما مف طريق جرير، بو مكقكفًا،  (4)، بنحكه، كالطبرؼ (3)أخرجو ابف أبي الدنيا
، عف (5)كأخرجو أبك الشيخ األصبياني ، بنحكه، مف طريق عطاء بف السائب، عف أبي اْلَبْخَتِرؼِّ

 ، مكقكفًا.عمي 
 اإلسنادثانياا: دراسة رجاؿ 

 عطاء بف السائب: -
، كقاؿ العجمي: "مف سمع مف (6)اختمط بآخرة، حيث قاؿ ابف حجر: "صدكؽ اختمط"  

عطاء قديمًا فيك صحيح الحديث، منيـ: سفياف الثكرؼ، فأما مف سمع منو بآخرة فيك مضطرب 
ختبلط؛ إذ نقل ، كقد تبيف أنو حدَّث بعد اال(7)الحديث، منيـ: ُىَشيـ، كخالد بف عبد هللا الكاسطي"

ـٍ قكَؿ اإلماـ أحمد عف اختبلط عطاء، إذ قاؿ: "سمع منو قديمًا شعبة كسفياف،  ابف أبي حات
 ، فذكر جريرًا.(8)كسمع منو حديثًا جرير كخالد بف عبد هللا"
 ثالثاا: الحكـ عمى إسناد الحديث

كالحديث ط، إسناده ضعيف؛ الختبلط عطاء، كقد ثبت أنو حدَّث بالحديث كقت االختبل
 لحديثو عف الغيبيات. ؛مكقكؼ لو حكـ المرفكع

 

                                                           

أؼ تحركت كاضطربت، كالِقماُص: َأالَّ يْسَتقّر ِفي َمكِضع، تَراُه َيْقِمُص فَيثُب مف َمَكانِو مف غير قمصت: ( (1
 ((.298/ 8اليركؼ، تيذيب المغة )جاُص. )ؿ: لمقِمِق قد َأخذه الِقمَصبر، ُيَقا

 (.318/ 8( ابف كثير، تفسيره )ج(2
 .281(، رقـ الحديث184 )ص( ابف أبي الدنيا، العقكبات (3
 (.96/ 24( الطبرؼ، تفسيره )ج(4
 (.1384/ 4( أبك الشيخ األصبياني، العظمة )ج(5
 .4592(، رقـ الترجمة 391 )ص( ابف حجر، تقريب التيذيب (6
 (.332 )ص( العجمي، تاريخ الثقات (7
 (.333/ 6( ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديل )ج(8
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 رابعاا: سبب حكـ ابف كثير عميو بالغرابة
لكجكد راٍك مختمط، إذ حدث زمف االختبلط، كقد قاؿ ابف كثير: "غريب جدًا"، كفي 

 كجدتو "غريب" فقط، كلعمو األقرُب لمصكاب. (1)تحقيق آخر
 خامساا: خالصة الدراسة 
ضعيف، لكجكد راك حدث زمف االختبلط، كىك عطاء بف السائب، كحكـ إسناد الحديث 

 عميو ابف كثير بالغرابة؛ ليذا السبب، كهللا أعمـ.
 

( قاؿ ابف كثير: سكرة قريش..]ِذْكُر َحِديٍث َغِريٍب ِفي َفْضِمَيا[، َقاَؿ اْلَبْيَيِقيُّ ِفي 63) 
يْ  َثَنا َبْكُر ْبُف ُمَحمَِّد ْبِف َحْمَداَف الصَّ ِ اْلَحاِفُع، َحدَّ َثَنا َأُبك َعْبِد ّللاَّ َرِفيُّ ِبَمْرَك، ِكَتاِب اْلِخبَلِفيَّاِت: َحدَّ

َثَنا َأْحَمُد ب ـُ ْبُف ُمَحمَِّد َحدَّ َثَنا ِإْبَراِىي ، َحدَّ َثَنا َيْعُقكُب ْبُف ُمَحمٍَّد الزُّْىِرؼُّ      ف عبد هللا المديني، َحدَّ
َثِني عثماف بف عبد هللا َأِبي َعِتيٍق، َعْف َسِعيِد ْبِف َعْمِرك ْبِف َجْعَدَة ا   ْبِف َثاِبِت ْبِف ُشَرْحِبيَل، َحدَّ
ّـِ َىاِنٍئ ِبْنِت َأِبي َطاِلٍب رضي هللا عنيا، َأفَّ َرُسكَؿ ّللاَِّ ملسو هيلع هللا ىلص َقاَؿ: ْبِف ُىَبْيَرَة، َعْف أَ ا ِتِو ُأ ِبيِو، َعْف َجدَّ

َقاَيَة ِفي ، َواْلِحَجاَبَة َوالسِّ ـْ ، َوَأفَّ الن ُبوََّة ِفيِي ـْ ي ِمْنُي ا ِبَسْبِع ِخاَلٍؿ: َأنِّ َل َّللاَُّ ُقَرْيشا ، َوأَ "َفضَّ ـْ فَّ َّللاََّ ِي
، َوَأفَّ َّللاََّ  ـْ ـْ َعَبُدوا َّللاََّ َعزَّ َوَجلَّ َعْشَر ِسِنيَف َل َيْعُبُدُه َغْيُرُى ـْ َعَمى اْلِفيِل، َوَأنَُّي ـْ َنَصَرُى  َأْنَزَؿ ِفيِي

ْحمفِ  ـِ َّللاَِّ الرَّ َـّ َتاَل َرُسوُؿ َّللاَِّ ملسو هيلع هللا ىلص: "ِبْس ِحي ُسوَرةا ِمَف اْلُقْرآِف، ُث ٱ   ٻ ٻ   ٻ   } ـِالرَّ

ٻ   پ   پ   پ پ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ٿ   ٿ   ٿ   

 .(3)"(2){ٿ
 أولا: تخريج الحديث

كبلىما  (6)كاآلُجرِّؼُّ  (5)بمثمو، مف طريق يعقكب الزىرؼ، كالطبراني (4)أخرجو الحاكـ
َبيرؼ، ككبلىما )يعقكب كالزبيرؼ( عف إبراىيـ بف دمحم، كأخرجو  بنحكه، مف طريق أبي مصعب الزُّ

بنحكه، مف طريق دمحم بف عبد هللا بف رّكاد، كبلىما )إبراىيـ بف دمحم كابف رّكاد( عف  (7)الحاكـ
                                                           

 (.317/ 8( طبعة دار طيبة، تحقيق: سامي سبلمة )ج(1
 ( ]سكرة قريش[.(2
 (.466/ 8( ابف كثير، تفسيره )ج(3
 .3975(، رقـ الحديث2/584( الحاكـ، المستدرؾ )ج(4
 (.409/ 24( الطبراني، المعجـ الكبير )ج(5
 .1766(، رقـ الحديث2282/ 5( اآلُجرِّؼ، الشريعة )ج(6
 .6877(، رقـ الحديث4/60)ج المستدرؾ( الحاكـ، (7
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 عثماف بف أبي َعتيق بو، مرفكعًا.
 ثانياا: دراسة رجاؿ اإلسناد

 بف دمحم بف ُشَرْحبيل: إبراىيـ -1
، كقاؿ         (1)قاؿ ابف عدؼ: "مدني، ركػ عنو َعْمرك بف أبي سممة كغيره مناكير"

 .(3)، كقاؿ الذىبي: "صالح الحديث، كلو مناكير"(2)ابف أبي حاتـ: "صدكؽ"
 صدكؽ. الخالصة:

 عثماف بف عبد للا َأِبي َعِتيقٍ  -2
 لـ أعثر لو عمى حكـ.

 .(4): "مجيكؿ الحاؿ"-معاصر–مجيكؿ الحاؿ، كقد قاؿ أبك عبد هللا العنسي  الخالصة:
 ثالثاا: الحكـ عمى إسناد الحديث
عثماَف بف عبد هللا أبي َعِتيق، لكفَّ الحاكـَ صححو، فقاؿ: "ىذا  إسناده ضعيف؛ لجيالةِ 

ضعيف، ، لكفَّ الذىبي قاؿ في التمخيص: "يعقكب (5)حديث صحيح اإلسناد، كلـ يخرجاه"
براىيـ صاحب مناكير، ىذا أنكرىا" ، كقاؿ األلباني بعد أف تكسع في طرقو كالكبلـ عمييا، (6)كا 

كنقل عف الحافع العراقي تحسينو لمحديث، إذ قاؿ: "حسف لغيره، السيما كلبعض فقراتو 
 .(7)شكاىد"

 رابعاا: سبب حكـ ابف كثير عميو بالغرابة
 بسبب جيالة راٍك في اإلسناد.

 خالصة الدراسة خامساا:
رابة؛ ليذا السبب،   إسناده ضعيف؛ لجيالة ابف أبي َعتيق، كحكـ عميو ابف كثير بالغ

 كهللا أعمـ.

                                                           

 (.424/ 1( ابف عدؼ، الكامل في ضعفاء الرجاؿ )ج(1
 (.125/ 2( ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديل )ج(2
 (.804/ 4( الذىبي، تاريخ اإلسبلـ )ج(3
(، رقـ الحديث 331/ 2في تقريب الركاة الذيف ليسكا في تقريب التيذيب )جالعنسي، مصباح األريب  ((4

17456. 
 .3975(، رقـ الحديث 584/ 2( الحاكـ، المستدرؾ عمى الصحيحيف )ج(5
 ( المرجع السابق، الصفحة نفسيا.(6
القرب  ، كلـ أجده في كتاب "محجة1944(، رقـ الحديث 589/ 4( األلباني، سمسمة األحاديث الصحيحة )ج(7

 في محبة العرب" الذؼ عزاه األلباني إلى العراقي.
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 المطمب الثاني
 الحكـ بالغرابة مع التعميل

ِبيِع ْبِف َأَنٍس، َعْف َأِبي اْلَعاِلَيِة ِفي 64) : َعِف الرَّ ( قاؿ ابف كثير: َقاَؿ َأُبك َجْعَفٍر الرَّاِزؼُّ
ـٌ، َوَما ِسَوى َذِلَؾ َثَماِنَيَة َعَشَر َأْلِف َقْكِلِو َتَعاَلى: }َربِّ اْلَعاَلِميَف{ َقاَؿ:  ، َواْلِجف  َعاَل ـٌ ْنُس َعاَل "اإلِْ

ـٍ، َأْو أَ  ـٍ َعاَل ِمَف اْلَماَلِئَكِة َعَمى اأْلَْرِض، َوِلْْلَْرِض َأْرَبُع َزَواَيا،  -ُىَو َيُشؾ  -ْرَبَعَة َعَشَر َأْلِف َعاَل
ـُ َّللاَُّ ِلِعَباَدِتِو"، ـٍ، َخْمَقُي ـٍ، َوَخْمِسِماَئِة َعاَل        ،َرَكاُه اْبُف َجِريرٍ  ِفي ُكلِّ زَاِوَيٍة َثاَلَثُة آَلِؼ َعاَل

ـٍ، َكَىَذا َكبَلـٌ َغِريٌب، َيْحَتاُج ِمْثُمُو ِإَلى َدِليٍل َصِحيحٍ  َكاْبفُ  َأِبي َحاِت
(1). 

 أولا: تخريج الحديث
بنحكه، كبلىما مف طريق أبي جعفر الرازؼ  (3)بمثمو، كأبك ُنَعيـ (2)أخرجو ابف أبي حاتـ 

 بو، مقطكعًا.
 ثانياا: دراسة رجاؿ اإلسناد

 الربيع بف أنس: -
 .(5)، كقد قاؿ ابف حجر: "صدكؽ لو أكىاـ، كرمي بالتشيع"(4)النقاد عمى تصديقوأكثر  
 صدكؽ. الخالصة: 

 ثالثاا: الحكـ عمى إسناد الحديث
 إسناده حسف؛ لكجكد راٍك صدكؽ، كىك الربيع بف أنس، كبقية الركاة ثقات. 

 رابعاا: سبب حكـ ابف كثير عميو بالغرابة
كبلـ غريب، يحتاج مثمو إلى دليل صحيح"، كيفيـ مف  لغرابة المتف، حيث قاؿ: "كىذا 

حيح في ىذا األمر، كالخبر كبلمو أنو ردَّ الحديث بسبب غرابة متنو، إذ لـ يستند إلى دليل ص
 تابعي، كىك أمر غيبي، كال يعممو أحد مف تمقاء نفسو، فالعمة فيو قائمة بالمتف.إلى منسكب 

                                                           

 (.45/ 1( ابف كثير، تفسيره )ج(1
 (.1554/ 5( ابف أبي حاتـ، تفسيره )ج(2
 (.219/ 2( أبك ُنَعيـ األصبياني، حمية األكلياء كطبقات األصفياء )ج(3
كالمزؼ، تيذيب الكماؿ في  ،2054(، رقـ الترجمة 454/ 3( ينظر: ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديل )ج(4

 (9/61أسماء الرجاؿ )ج
 (.205 )ص( ابف حجر، تقريب التيذيب (5
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 خامساا: خالصة الدراسة
حسف، كحكـ عميو ابف كثير بالغرابة؛ لغرابة المتف، إذ لـ يستند معنى إسناد الحديث  

 الحديث إلى دليل صحيح، فيك غريب المتف.
 

َثَنا َعْبُد الرَّْحَمِف 65) َثَنا َأُبك ُزْرَعَة، َحدَّ ـٍ: َحدَّ         ( قاؿ ابف كثير: َقاَؿ اْبُف َأِبي َحاِت
َثِني َعْبُد الرَّْحَمِف ْبُف اْلُمِغيَرِة الحزامي، َعِف اْلُمْنِذِر  ْبفُ ا ، َحدَّ        َعْبِد اْلَمِمِؾ ْبِف َشْيَبَة اْلِحَزاِميُّ
ـِ ا َبْيَر ْبَف اْلَعكَّا ـِ ْبِف ُعْرَكَة، َعْف َأِبيِو، َأفَّ الزُّ ِ، َعْف ِىَشا ـٍ  "َىاَجَر َخاِلُد ْبفُ َقاَؿ:  ْبِف َعْبِد ّللاَّ ِحزَا

ې   ى   ى   ائ   ائ   ەئ   ەئ    }َفَماَت، َفَنَزَلْت ِفيِو:يِق ِإَلى َأْرِض اْلَحَبَشِة، َفَنَيَشْتُو َحيٌَّة ِفي الطَّرِ 

َبْيُر: َفُكْنُت َأَتَوقَُّعُو َوَأْنَتِظُر ُقُدوَمُو َوَأَنا  ، َقاؿَ (1){ ېئوئ   وئ   ۇئ   ۇئ   ۆئ   ۆئ   ۈئ   ۈئ   ېئ الز 
ِبَأْرِض اْلَحَبَشِة، َفَما َأْحَزَنِني َشْيٌء ُحْزَف وفاتو حيف بمغتني، أِلَنَُّو َقلَّ َأَحٌد ِممَّْف َىاَجَر ِمْف 

ـْ َيُكْف مَ  ِعي َأَحٌد ِمْف َبِني َأَسِد ْبِف َعْبِد اْلُعزَّى، ُقَرْيٍش إل ومعو َبْعُض َأْىِمِو، َأْو َذِوي َرِحِمِو، َوَل
َة َمكِّيٌَّة، َكُنُزكَؿ َىِذِه اآلية مدنية، َفَمَعمَُّو  َوَل َأْرُجو َغْيَرُه"، ا؛ َفِإفَّ َىِذِه اْلِقصَّ َكَىَذا اأْلََثُر َغِريٌب ِجدِّ

فْ  ُـّ ُحْكَمُو َمَع َغْيِرِه، َكاِ  ـْ َيُكْف َذِلَؾ َسَبَب النُُّزكِؿ، َكّللاَُّ أَْعَمـُ  َأَراَد َأنََّيا ُأْنِزَلْت َتُع َل
(2). 

 أولا: تخريج الحديث
         مختصرًا، مف طريق عبد الرحمف  (4)بمثمو، كأبك ُنعيـ (3)أخرجو ابف أبي حاتـ

 بف عبد الممؾ بف شيبة الحزامي بو، مكقكفًا.ا
 ثانياا: دراسة رجاؿ الحديث

 المنذر:المنذر بف عبد للا بف  -
، كذكره ابف حباف (5)قاؿ الُزَبير بف بّكار: "ككاف مف سركات قريش كأىل اليدؼ كالفضل"

 .(7)، قاؿ ابف حجر: "مقبكؿ"(6)في الثقات
 مجيكؿ. الخالصة:

                                                           

 [.100( ]النساء: (1
 (.347ك346/ 2( ابف كثير، تفسيره )ج(2
 .5888(، رقـ الحديث1050/ 3( ابف أبي حاتـ، تفسيره )ج(3
 .2465(، رقـ الحديث953/ 2( أبك نعيـ األصبياني، معرفة الصحابة )ج(4
 (.243/ 13( الخطيب البغدادؼ، تاريخ بغداد )ج(5
 .15854(، رقـ الترجمة 176/ 9( ابف حباف، الثقات )ج(6
 .6888(، رقـ الترجمة 546 )ص( ابف حجر، تقريب التيذيب (7
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 ثالثاا: الحكـ عمى إسناد الحديث
ل المنذر بف عبد هللا، فيك مجيكؿ، لكفَّ األلباني قاؿ: "كىذا إسناد إسناده ضعيف؛ ألج

 .(1)حسف، رجالو ثقات"؛ فإنو قد ماؿ إلى تكثيق المنذر
 رابعاا: سبب حكـ ابف كثير عميو بالغرابة

       لغرابة المتف، إذ ال يتكافق زمف حدكث القصة مع زمف نزكؿ اآلية، كبيَّف ذلؾ 
ابف كثير، حيث قاؿ: "كىذا األثر غريب جًدا، فإف ىذه القصة مكية، كنزكؿ ىذه اآلية مدنية، 
ف لـ يكف ذلؾ سبب النزكؿ"، فنفى أف يككف سبب  فمعمو أراد أنيا أنزلت تعـ حكمو مع غيره، كا 
نما ىي عامة لمثل ىذه المكاقف، فمك قصد الراكؼ سبب النزكؿ  نزكؿ ىذه اآلية ليذه الحادثة، كا 
فاألثر غريب كُمَعلّّ أؼ باطل، لتخالف الزمف، كأما إف قصد عمكـ المفع ال خصكص السبب 

ه الحادثة، فبل إشكاؿ في متف الحديث، كنرجع إلى إسناد الحديث، كىك ضعيٌف أيضًا، فيك بيذ
 غريب اإلسناد أؼ ضعيف، كغريب المتف، كهللا أعمـ.

 خامساا: خالصة الدراسة:
إسناد الحديث ضعيف؛ لجيالة راٍك، كحكـ عميو ابف كثير بالغرابة لعمة في المتف، إذ فيو 

 قكع الحادثة كسبب النزكؿ، كهللا أعمـ.مخالفة في التزامف بيف ك 
 

: َعْف َأِبي ُحَصْيٍف 66)  ، َعْف        -عثماف بف عاصـ–( قاؿ ابف كثير: َقاَؿ الثَّْكِرؼُّ
َحى  "َأْرَبَعُة ، َعِف َجْعَدَة بِف ُىَبْيَرَة، َعْف َعِميٍّ َرِضَي ّللاَُّ َعْنُو َقاَؿ: -مسمـ بف ُصَبيح–َأِبي الضُّ
 ، َكَىَذا َغِريٌب.دونيا نفقة، فما كاف أكثر مف ذلؾ َفُيَو َكْنٌز" آَلٍؼ َفَما

 أولا: تخريج الحديث
، أربعتيـ بنحكه، مف (5)، كابف أبي حاتـ(4)، كالخبّلؿ(3)، كالطبرؼ (2)أخرجو عبد الرزاؽ

 طريق أبي ُحَصيف بو، مكقكفًا.
 ثانياا: دراسة رجاؿ اإلسناد

 كميـ ثقات.
                                                           

 .3218(، رقـ الحديث 665/ 7( ينظر: األلباني، سمسمة األحاديث الصحيحة كشيء مف فقييا كفكائدىا )(1
(، رقـ الحديث 109/ 4، كمصنفو )ج1075(، رقـ الحديث144/ 2الصنعاني، تفسيره )ج ( عبد الرزاؽ(2

7150. 
 (.427/ 11( الطبرؼ، تفسيره )ج(3
 .76(، رقـ الحديث120 )ص( أبك بكر بف الخبلؿ، الحث عمى التجارة كالصناعة (4
 (.1788/ 6( ابف أبي حاتـ، تفسيره )ج(5
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 إسناد الحديثثالثاا: الحكـ عمى 
 إسناده صحيح؛ لثقة رجالو.
 رابعاا: سبب حكـ ابف كثير عميو بالغرابة

لغرابة متنو، ففيو إشكاؿ؛ فمعنى الحديث: أنؾ إذا اّدخرت مااًل كزاد عف أربعة آالؼ 
، ففيو منٌع مف  َيِت الزكاُة أـ لـ تؤدَّ درىـ فيك الكنز المذككر في اآلية مف سكرة التكبة، سكاٌء ُأدِّ

ذا قلَّ عف ذلؾ فبل بأسادّ  ، لكفَّ ىذا الدليل يخالف مفيكـ اآلية القرآنية، (1)خار كثير الماؿ، كا 
ڍ   ڍ   ڌ   ڌ   ڎ   ڎ   ڈ   ڈ   ژ    }التي قاؿ هللا تعالى فييا: 

يَت ، فعف (2){کژ   ڑ   ڑ    ابف عمر رضي هللا عنيما أنو قاؿ: "كل ماٍؿ َأدَّ
ف كاف  مدفكنًا، ككل ماٍؿ لـ ُتؤدَّ زكاُتو، فيك الكنز الذؼ ذكره هللا في القرآف، زكاَتو فميس بكنز، كا 

ف لـ يكف مدفكًنا خَر ما (3)ُيككػ بو صاحبو، كا  ، فالعبرة بإخراج الزكاة، فمف أخرجيا فمو أف يدَّ
، كهللا شاء، فُيَردُّ ىذا الحديث لمخالفتو لمقرآف، كلعلَّ ىذا الحديث اجتياد مف الصحابي عمي 

 مـ.أع
 خامساا: خالصة الدراسة

إسناد الحديث صحيح؛ لثقة رجالو، كحكـ عميو ابف كثير بالغرابة؛ لعمٍة في المتف؛ ففيو 
إشكاؿ مع القرآف الكريـ، فُيردُّ الحديث، فإذا قاؿ ابف كثير "كىذا غريب" فمعمو يريد المتف،     

 كهللا أعمـ.
 
( قاؿ ابف كثير: َكَقْد َرَكػ اْبُف َجِريٍر َىاُىَنا َأَثًرا َغِريًبا َعِجيًبا، ِمْف َحِديِث َشِبيِب    67)

َلمَّا َخَمَق َّللاَُّ تعالى اْلَماَلِئَكَة َقاَؿ: "اْبِف ِبْشٍر َعْف ِعْكِرَمَة، َعِف اْبِف َعبَّاٍس رضي هللا عنيما، َقاَؿ: 
، َقاُلوا: َل َنْفَعُل، (4) {ہ   ہ   ہ   ہ   ھ   ھ   ھ   ھ   ے  ں   ڻ   ڻ   ڻ   ڻ   ۀ   ۀ   }

، ثـ خمق مالئكةا أخرى، َفَقاَؿ لَ  ـْ ـْ َناراا َفَأْحَرَقْتُي ـْ ِمْثَل َذِلَؾ، َفَقاُلوا: َل َنْفَعُل، َفَأْرَسَل َعَمْيِي ُي
َـّ َخَمَق  ، ُث ـْ ـْ َناراا َفَأْحَرَقْتُي ي َخاِلٌق َبَشراا ِمْف ِطيٍف، َفِإَذا َأَنا َفَأْرَسَل َعَمْيِي َماَلِئَكةا ُأْخَرى، َفَقاَؿ: ِإنِّ

َـّ َخَمَق َماَلِئَكةا َفَقاَؿ: ِإنِّ  ، ُث ـْ ـْ َناراا َفَأْحَرَقْتُي ي َخاِلٌق َبَشراا َخَمْقُتُو َفاْسُجُدوا َلُو َفَأَبْوا، َفَأْرَسَل َعَمْيِي
ُو َفاْسُجُدوا َلُو، َقاُلوا: َسِمْعَنا َوَأَطْعَنا، ِإلَّ ِإْبِميَس َكاَف ِمَف اْلَكاِفِريَف ِمْف ِطيٍف، َفِإَذا َأَنا َخَمْقتُ 

                                                           

 (.126/ 2)ج ( ينظر: الباجي، المنتقى شرح المكطأ(1
 [.34( ]التكبة: (2
 (.425/ 11( الطبرؼ، تفسيره )ج(3
 [.72، 71( ]ص: (4
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ِليَف"، ، َكّللاَُّ أعمـ اأْلَوَّ َكِفي ُثُبكِت َىَذا َعْنُو ُبْعٌد، َكالظَّاِىُر َأنَُّو ِإْسَراِئيِميّّ
(1). 

 أولا: تخريج الحديث:
يب بف بشر بِ ، كبلىما بنحكه، مف طريق شَ (3)بياني، كأبك الشيخ األص(2)أخرجو الطبرؼ 

 بو مكقكفًا.
 ثانياا: دراسة رجاؿ اإلسناد

 رجالو ثقات
 ثالثاا: الحكـ عمى إسناد الحديث

 إسناده صحيح؛ لثقة رجالو، لكفَّ في متنو إشكااًل سيأتي بيانو.
 رابعاا: سبب حكـ ابف كثير عميو بالغرابة

لغرابة المتف، إذ استبعد ابف كثير أف يككف مصدُر الحديث ابَف عباس رضي هللا 
ح أف يككف       عنيما، فإف كاف منو فإنو يأخذ حكـ المرفكع؛ ألنو في أمكر الغيب، لكنَّو رجَّ
ابُف عباس رضي هللا عنيما نقمو مف اإلسرائيميات، أك ُنسبت إليو، إذ قاؿ ابف كثير: "كفي ثبكت 

، كالظاىر أنو إسرائيمي"؛ ألف ىذه الركاية تتعارض مع عصمة المبلئكة، كمع دٌ عْ و بُ ىذا عن
ى     }صريح القرآف الكريـ، حيث كصف هللا تعالى مبلئكتو بالطاعة التامة لو، فقاؿ سبحانو: 

، كلـ يرد ىذا األمر في حديث مرفكع، فكاف (4){ائ   ائ   ەئ   ەئ   وئ   وئ   ۇئ ۇئ
 الركاية، كهللا أعمـ.الطعف في مصدر ىذه 
 خامساا: خالصة الدراسة

إسناد الحديث صحيح، لكف في متنو إشكااًل، كحكـ عميو ابف كثير بالغرابة؛ لغرابة 
متنو، حيث استبعد ابف كثير أف يككف مصدر الركاية ابف عباس رضي هللا عنيما، بل رجح أف 

 ف، كهللا أعمـ.تككف ركايًة إسرائيمية، فُطِعف فييا بعمة الغرابة في المت
 

  

                                                           

 (.459/ 4( ابف كثير، تفسيره )ج(1
 (.65/ 14( الطبرؼ، تفسيره، )ج(2
 (.1561/ 5العظمة )ج ،الشيخ األصبياني كأب( (3
 [.6( ]التحريـ: (4
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 المطمب الثالث
ـٍ آخر كشذوذ المتف أو نكارتو  اقتراف الحكـ بغرابة المتف بحك

( قاؿ ابف كثير: قاؿ الحافع أبك يعمى ْبُف َعِميِّ ْبِف اْلُمَثنَّى اْلَمْكِصِميُّ ِفي ُمْسَنِدِه: 68)
َثِني َداُكُد بف ُسَمْيَماَف، َعْف َعْبِد ّللاَِّ  يَّاُت، َحدَّ َثَنا َخاِلٌد الزَّ ـٍ، َحدَّ َثَنا َمْنُصكُر ْبُف َأِبي ُمَزاِح        َحدَّ

، َعِف َأَنِس ْبِف َماِلٍؾ رضي هللا عنو َرَفَع اْلَحِديَث،  َعْبِد الرَّْحَمفِ  ْبفِ ا ْبِف َمْعَمِر ْبِف َحْزـٍ اأْلَْنَصاِرؼِّ
َما َعِمَل ِمْف َحَسَنٍة ُكِتَبْت ِلَواِلِدِه َأْو ِلَواِلَدِتِو، َوَما َعِمَل ِمْف  (1)"اْلَمْوُلوُد َحتَّى َيْبُمَغ اْلِحْنثَ َقاَؿ: 

ـْ ُتْكتَ  َئٍة َل ، ُأِمَر اْلَمِمَكاِف المََّذاِف َسيِّ ـَ ْب َعَمْيِو ول عمى والديو، فإذا بمغ الحنث أجرى َّللاَُّ َعَمْيِو اْلَقَم
ـِ َأمََّنُو َّللاَُّ ِمَف اْلَباَليَ  ْساَل َدا، َفِإَذا َبَمَغ َأْرَبِعيَف َسَنةا ِفي اإلِْ ا الثَّاَلِث: َمَعُو َأْف َيْحَفَظا َوَأْف ُيَشدِّ

ـُ َواْلَبَرُص، َفِإَذا َبَمَغ اْلَخْمِسيَف، خفف للا حسابو، فإذا بمغ الستيف، َرَزَقُو َّللاَُّ  اْلُجُنوفُ  َواْلُجَذا
َماِء، َفِإَذا َبمََّغ الثََّماِنيَف كَ  ْبِعيَف َأَحبَُّو َأْىُل السَّ ، َفِإَذا َبَمَغ السَّ َناَبَة ِإَلْيِو ِبَما ُيِحب  َتَب َّللاَُّ اإلِْ

َر،َحَسَناِتوِ  ـَ ِمْف َذْنِبِو َوَما َتَأخَّ َئاِتِو، َفِإَذا َبَمَغ التِّْسِعيَف َغَفَر َّللاَُّ َلُو َما َتَقدَّ  ، َوَتَجاَوَز َعْف َسيِّ
َعُو ِفي أىل بيتو، وُكتب أميَف للا، وكاف أسيَر للا في أرضو، فإذا َبَمَغ َأْرَذَؿ اْلُعُمِر ِلَكْياَل  َوَشفَّ

ـَ ِمْف َبْعدِ  ِتِو ِمَف اْلَخْيِر، َفِإَذا َعِمَل َسيَِّئةا  َيْعَم ـٍ شيئاا، َكتَب للُا لو ِمْثَل َما َكاَف َيْعَمُل ِفي ِصحَّ ِعْم
ـْ ُتْكَتْب َعَمْيِو"، ا، َكِفيِو َنَكاَرٌة َشِديَدةٌ  َل  .(2)َىَذا َحِديٌث َغِريٌب ِجدِّ
 أولا: تخريج الحديث

مف طريق عبد هللا بف عبد الرحمف بف َمْعَمر األنصارؼ، كأخرجو  (3)أخرجو أبك يعمى
، (6)، كأبك يعمى(5)مف طريق دمحم بف عبد هللا بف عمرك بف عثماف، كأخرجو أحمد (4)أيضاً 

مف طريق  (8)، مف طريق يكسف بف أبي َذرََّة األنصارؼ، كأخرجو أبك يعمى(7)كالحارث الخصيب
دمحم بف عبد هللا بف عمرك بف عثماف، كبلىما )يكسف كدمحم بف عبد هللا( عف جعفر بف عمرك 

ْمرَؼ، كأخرجو أبك الشيخ األصبيانيا مف طريق الصبَّاح بف عاصـ، كأخرجو  (9)بف أمية الضَّ
                                                           

 (.277/ 4اإلْدَراؾ كالُبمكغ، ينظر: اليركؼ، تيذيب المغة )ج الِحْنث:( (1
 (.349ك348/ 5( ابف كثير، تفسيره )ج(2
 .3678(، رقـ الحديث 351/ 6( أبك يعمى المكصمي، مسنده )ج(3
 .4249(، رقـ الحديث7/243( المرجع السابق، )ج(4
 .13279(، رقـ الحديث21/12( أحمد بف حنبل، مسنده، )ج(5
 .4246(، رقـ الحديث7/241)ج مسنده( أبك يعمى، (6
 .1085(، رقـ الحديث2/977( الحارث الخصيب، مسنده )ج(7
 .4248(، رقـ الحديث7/243)ج مسنده( أبك يعمى، (8
 (.1/344( أبك الشيخ األصبياني، طبقات المحدثيف بأصبياف كالكارديف عمييا )ج(9
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ًا إال مف طريق زيد بف أسمـ، خمستيـ )عبد هللا كدمحم كجعفر كالصباح كزيد( مختصر  (1)البييقي
       مختصرًا، مف طريق جعفر  (2)عبد هللا فبمثمو، عف أنس بف مالؾ مرفكعًا، كأخرجو أحمد

 بف عمرك عف أنس مكقكفًا.ا
 ثانياا: دراسة رجاؿ اإلسناد

 خالد ْبُف َيِزيَد الزيَّات: -1
 (4)، كقاؿ أبك حاتـ: "ليس بو بأس"(3)قاؿ أحمد بف حنبل: "ما أرػ بو بأسا"

 صدوؽ.: خبلصة القكؿ
 لـ أعثر عمى بيانو، فيك مجيكؿ. داود بف أبي سميماف: -2

 ثالثاا: الحكـ عمى إسناد الحديث
إسناده ضعيف دكف متنو؛ لجيالة داكد بف سميماف، لكفَّ لئلسناد متابعاٍت، فبمجمكع 
ح إسناَده حسيُف سميـ أسد في تعميقو عمى  الطرؽ يصبح اإلسناد حسنًا لغيره، كقد صحَّ

لمتف، ففيو مخالفات، كُيشُـّ منو رائحة إلى اإلسناد، أما بالنسبة إلى ا. ىذا بالنسبة (5)الحديث
الكضع، منيا: الحفع مف األمراض كالجنكف إذا بمغ أربعيف سنة، كىذا مخالف لمكاقع، كال تكتب 

ڎ   ڈ   ڈ   ژ   ژ   ڑ   ڑ  ک   ک   }سيئاتو إذا عمَّر، كهللا تعالى يقكؿ: 

، كغيرىا مف األمكر المخالفة لمعقل كالنقل كالحس، فمعمو حديث (6)  {گ  ک   ک   گ   گ  
متركؾ عمى األقل، كهللا أعمـ، كقد قاؿ البييقي: "كقد ُرِكؼ ىذا مف أكجو ُأَخر، عف أنس رضي 

، فالركايات األخرػ ضعيفة، لكف (7)هللا عنو، كركؼ عف عثماف، ككلُّ ذلؾ ضعيف، كهللا أعمـ"
الحكـ اإلجمالي عمى الحديث، دكف النظر إلى تقكية المتابعات لو، خاصة أنو لـ لعمو لجأ إلى 

 يرد في حديث صحيح، كالعمـ عند هللا.
 رابعاا: سبب حكـ ابف كثير عميو بالغرابة

ىذا حديث غريب لجيالة راٍك في اإلسناد، كقد أضاؼ إلييا النكارة الشديدة، حيث قاؿ: "

                                                           

 .641لحديث(، رقـ ا1/243( البييقي، الزىد الكبير )ج(1
 .5626(، رقـ الحديث9/445( أحمد بف حنبل، مسنده )ج(2
 (.357/ 3( ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديل )ج(3
 ( المرجع السابق، الصفحة نفسيا.(4
 (.352/ 6( أبك يعمى المكصمي، مسنده )ج(5
 [.8، 7( ]الزلزلة: (6
 (.244 )ص( البييقي، الزىد الكبير (7
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 و قصد معنى المتف، بسبب المعمكمات الغريبة فيو، كهللا أعمـ."، كلعمجًدا، كفيو نكارة شديدة
 خامساا: خالصة الدراسة

كقد ذكره        متركٌؾ،  ، فمعل الحديثَ إسناده حسف لغيره، لكنو ال يشبو كبلـ النبكة
 ضمف المكضكعات، كهللا أعمـ. (2)، كالسيكطيُ (1)ابُف الجكزؼ 

 
ا، كفي صحتو نظر، 69) ـٍ َىاُىَنا َحِديًثا َغِريًبا ِجدِّ ( قاؿ ابف كثير: َكَقْد َرَكػ اْبُف َأِبي َحاِت

َثَنا َيْحيَ  َثَنا َيِزيُد ْبُف ِسَناٍف اْلَبْصِرؼُّ ِبِمْصَر، َحدَّ ى       كلكف نحف َنْذُكُرُه َكَما َذَكَرُه، َفِإنَُّو َقاَؿ: َحدَّ
َثنَ  ، َعْف     اْبُف َحمَّاٍد، َحدَّ ، َعْف َعْبِد الرَّْحَمِف اْلَمَدِنيِّ ـٍ، َعْف ُمَخمَِّد ْبِف ُىَذْيٍل اْلَعْبِدؼِّ ا اأْلَْغَمُب ْبُف َتِمي

ِ ْبِف ُعَمَر، َعْف ُعْثَماَف ْبِف َعفَّاَف َرِضَي ّللاَُّ َعْنُو، َأنَُّو  قولو  َسَأَؿ َرُسوَؿ َّللاَِّ ملسو هيلع هللا ىلص عف تفسيرَعْبِد ّللاَّ
: "َما َسَأَلِني عنيا أحد قبمؾ يا عثماف"،        ، َفَقاؿَ (3) {ڱ   ڱ   ڱ   ڱں}تعالى: 

ِباَّللَِّ، ْغِفُر َّللاََّ َوَل ُقوََّة ِإلَّ قاؿ ملسو هيلع هللا ىلص: "َتْفِسيُرَىا َل ِإَلَو ِإلَّ َّللاَُّ، َوَّللاَُّ َأْكَبُر، َوُسْبَحاَف َّللاَِّ َوِبَحْمِدِه، َأْستَ 
ِؿ َواآْلِخِر َوالظَّاِىِر َواْلَباِطِف، ِبَيِدِه اْلَخْيُر ُيْحِيي َوُيِميُت َوُىَو َعَمى ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر، َمفْ  َقاَلَيا  اأْلَوَّ
يَس َوُجُنوِدِه، َيا ُعْثَماُف ِإَذا َأْصَبَح َعْشَر ِمَراٍر ُأْعِطَي ِخَصالا ِستًّا: َأمَّا ُأوَلُىفَّ َفُيْحَرُس ِمْف ِإْبمِ 
مَّا الرَّاِبَعُة َوَأمَّا الثَّاِنَيُة َفُيْعَطى ِقْنَطاراا ِمَف اأْلَْجِر، َوَأمَّا الثَّاِلَثُة َفُتْرَفُع َلُو َدَرَجٌة ِفي اْلَجنَِّة، َوأَ 

اِدَسُة َفُيْعَطى ِمَف َفَيَتَزوَُّج ِمَف اْلُحوِر اْلِعيِف، َوَأمَّا اْلَخاِمَسُة َفَيْحُضُرُه اْثَنا َعَشَر َمَمكاا ، َوَأمَّا السَّ
ْنِجيَل َوالزَُّبوَر، َوَلُو َمَع َىَذا َيا ُعْثَماُف ِمَف اأْلَْجرِ  ، َكَمْف َحجَّ اأْلَْجِر َكَمْف َقَرَأ اْلُقْرآَف َوالتَّْوَراَة َواإلِْ

ُتُو، َواْعَتَمَر َفُتُقبَِّمْت ُعْمَرُتُو، َفِإْف َماَت م َيَداِء"،َوُتُقبَِّمْت َحجَّ َكَرَكاُه  ف يومو ُطِبع عميو ِبَطاِبِع الش 
     َأُبك َيْعَمى اْلُمكِصِميُّ ِمْف َحِديِث َيْحَيى ْبِف َحمَّاٍد ِبِو ِمْثَمُو، َكُىَك َغِريٌب، َكِفيِو َنَكاَرٌة َشِديَدٌة، 

َكّللاَُّ أَْعَمـُ 
(4). 

 أولا: تخريج الحديث
يَنَكرؼ ، (5)أخرجو ابف أبي حاتـ نِّيّ (7)، كالطبراني(6)كالدِّ  ، (8)، كابف السُّ

                                                           

 (.179/ 1المكضكعات )جينظر: ابف الجكزؼ، ( (1
 (.132/ 1ينظر: السيكطي، الآللىء المصنكعة في األحاديث المكضكعة )ج( (2
 [.63( ]الزمر: (3
 (.101/ 7( ابف كثير، تفسيره )ج(4
 .18405(، رقـ الحديث3254/ 10محققا )ج -( ابف أبي حاتـ، تفسيره (5
 .2923، رقـ الحديث(60/ 7( أبك بكر الديَنكِرّؼ، المجالسة كجكاىر العمـ )ج(6
 .1700(، رقـ الحديث484 )ص( الطبراني، الدعاء (7
نِّي، عمل اليـك كالميمة (8  .73(، رقـ الحديث68 )ص( ابف السُّ
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 ، ستتيـ بنحكه، مف طريق األغمب بف تميـ بو، مرفكعًا.(2)، كالبييقي(1)كابف ِبشراف
 ثانياا: دراسة رجاؿ اإلسناد

 األغمب بف تميـ: -1
 . (3)اتفق النُّقاد عمى ضعفو الشديد

 مخمد بف عبد الواحد أبو الُيَذيل: -2
 .(4)ضعفو الشديد متفق عمى

 عبد الرحمف المدنّي: -3
 .(6)، كقد قاؿ ابف حجر: "متركؾ"(5)اتفق العمماء عمى تركو
 ثالثاا: الحكـ عمى إسناد الحديث

إسناده ضعيف جدًا؛ لكجكد ركاٍة شديدؼ الضعف، كأضعفيـ عبد الرحمف المدني، 
، (7)قاؿ: "ىذا مكضكع فيما أرػ"كعمييـ مدار اإلسناد، كحكـ عميو اإلماـ الذىبي بالكضع، حيث 

 .(9)كابف عراؽ الكناني (8)كحكـ عميو بالكضع كذلؾ كل مف السيكطي
 رابعاا: سبب حكـ ابف كثير عميو بالغرابة

لمضعف الشديد في إسناد الحديث، كفي المتف عمٌة أيضًا، كىي المبالغة في الثكاب، 
لغرابة، كأضاؼ إليو كصف النكارة، إذ الذؼ ُيشُـّ منو رائحة الكضع، كحكـ عميو ابف كثير با

قاؿ: "كىك غريب، كفيو نكارة شديدة"، فإذا حكـ ابف كثير بالغرابة، كأضاؼ إليو النكارة الشديدة 
 فيعني أنو مكضكع أك متركؾ، كهللا أعمـ.

 
                                                           

 .441(، رقـ الحديث190 )ص( ابف بشراف، أماليو (1
 .19(، رقـ الحديث46/ 1( البييقي، األسماء كالصفات )ج(2
، ابف عدؼ، الكامل في ضعفاء الرجاؿ 1720(، رقـ الترجمة 70/ 2)ج( ينظر: البخارؼ، التاريخ الكبير (3
 .1021(، رقـ الترجمة 273/ 1، كالذىبي، ميزاف االعتداؿ )ج229(، رقـ الترجمة 119/ 2)ج
(، رقـ 83/ 4، كالذىبي، ميزاف االعتداؿ )ج1097(، رقـ الترجمة 3/43( ينظر: ابف حباف، المجركحيف )ج(4

 .4063(، رقـ الترجمة 382 )صالضعفاء  ، كديكاف8390الترجمة 
(، كابف حجر، تيذيب التيذيب 237-235/ 17( ينظر: المزؼ، تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )ج(5
 (.214-6/213)ج
 .3922(، رقـ الترجمة 344 )ص( ابف حجر، تقريب التيذيب (6
 (.85/ 4( الذىبي، ميزاف االعتداؿ )ج(7
 (.81/ 1المصنكعة في األحاديث المكضكعة )ج( ينظر: السيكطي، الآللئ (8
 (.192/ 1( ينظر: ابف عراؽ الكناني، تنزيو الشريعة المرفكعة عف األخبار الشنيعة المكضكعة )ج(9
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 خامساا: خالصة الدراسة
متف اإلسناد ضعيف جدًا، بل منكر، لكجكد ركاة مترككيف في اإلسناد، كلعمة في 

 الحديث، في باب المبالغة في األجر المترتب عمى العمل، كهللا أعمـ.
 

ِؿ ُمْعَجِمِو: 70) ُغكِليُّ ِفي َأكَّ ( قاؿ ابف كثير: َقاَؿ َأُبك اْلَعبَّاِس ُمَحمَُّد ْبُف َعْبِد الرَّْحَمِف الدَّ
َثَنا ُمَحمَُّد ْبُف َيْحَيى  ـُ ْبُف ِإبْ -الذىمي–َحدَّ َثَنا ُمْسِم ـُ ، َحدَّ َثَنا اْلَقاِس ، َحدَّ ْسَتَكاِئيُّ َثَنا ِىَشاـٌ الدَّ ، َحدَّ ـَ َراِىي

 "َبَعَث النَِّبي  ملسو هيلع هللا ىلص ِإَلى َسْوَدَة ِبْنِت َزْمَعَة ِبَطاَلِقَيا، َفَممَّا َأْف َأَتاَىا َجَمَسْت َلُو َعَمىاْبُف َأِبي َبزََّة، َقاَؿ: 
ْتُو َقاَلْت َلُو: "َأْنُشُدَؾ ِبالَِّذي َأْنَزَؿ َعَمْيَؾ َكاَلَمُو َواْصَطَفاَؾ َعَمى َخْمِقِو َلَما َطِريِق َعاِئَشَة، َفَممَّا َرأَ 

ي َقْد َكِبْرُت َوَل َحاَجَة ِلي ِفي الرَِّجاِؿ، َلِكْف ُأِريُد َأْف ُأْبَعَث َمَع نسائؾ يـو القيامة"،  َراَجْعَتِني، َفِإنِّ
 .(1)َكَىَذا غريب مرسل ْمُت َيْوِمي َوَلْيَمِتي ِلِحبَِّة َرُسوِؿ َّللاَِّ ملسو هيلع هللا ىلص"،فراَجَعيا، فقالت: "فإني َجعَ 
 أولا: تخريج الحديث

ُغكِليُّ كما في األصل، ثبلثتيـ مف  (3)بنحكه، كابف راىكيو (2)أخرجو ابف سعد بنحكه، كالدَّ
ْسَتَكاِئيِّ بو، مرفكعًا.  طريق ىشاـ الدَّ

 رواة الحديثثانياا: دراسة 
 ركاة الحديث جميعيـ ثقات.
 ثالثاا: الحكـ عمى إسناد الحديث

إسناده ضعيف؛ ألنو مرسل مف ركاية القاسـ عف أبي بزَّة رغـ ثقة رجالو؛ حيث تكفي 
عة التي تكفيت سنة مْ دة بنت زَ كْ ، كلـ يمحق سَ (4)سنة مائة كخمسة عشر لميجرة ةَ زَّ القاسـ بف أبي بَ 

؛ كألنو لـ يعاصر الحادثة زمف النبي ملسو هيلع هللا ىلص، بل ُنِقمت لو، كلـ يذكر القاسـ (5)كخمسيف لميجرة خمس
 الناقل لو ىذه القصة.

 رابعاا: سبب حكـ ابف كثير عميو بالغرابة
لعل الغرابة فيو مف قبل المتف،؛ كذلؾ أف ابف كثير ساؽ ركايات عدة، منيا في صحيح 
البخارؼ، مفادىا جميعًا أف أـ المؤمنيف َسْكدة بنت زمعة رضي هللا عنيا لـ ُيطمِّقيا رسكؿ هللا 

                                                           

 (.378/ 2( ابف كثير، تفسيره )ج(1
 (.43/ 8( ابف سعد، الطبقات الكبرػ )ج(2
 .2094(، رقـ الحديث266/ 4( إسحاؽ بف راَىَكْيو، مسنده )ج(3
 .5452، رقـ الترجمة (449)ص ( ابف حجر، تقريب التيذيب، (4
 .8612، رقـ الترجمة (748)ص ( المرجع السابق، (5
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نما خشيت ذلؾ؛ بينما ىذه الركاية أثبتت طبلقيا، كىذا المعنى أكده الم ، ثـ (1)باركفكرؼ ملسو هيلع هللا ىلص، كا 
 أتبع الغرابة باإلرساؿ، ككأنو يقكؿ: غريب كمرسل، كهللا أعمـ.

 خامساا: خالصة الدراسة
إسناده ضعيف بسبب اإلرساؿ؛ كحكـ ابف كثير عميو بالغرابة؛ لغرابة المتف، إذ يخالف 

 الركايات الصحيحة، كهللا أعمـ.
  

                                                           

 (.8/320المباركفكرؼ، تحفة األحكذؼ )ج( (1
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 المطمب الرابع
 عمى الراوي.اقتراف الحكـ بغرابة المتف بالحكـ 

َثَنا اْلَحَسُف ْبُف َعِميِّ  مرُدكَيو( قاؿ ابف كثير: َقاَؿ اْبُف 71) َثَنا ُمَحمَُّد ْبُف َمْعَمٍر، َحدَّ : َحدَّ
َثَنا َخَمُف بف ىشاـ، كحّدثنا عيسى ، َحدَّ ْبُف َمْيُمكٍف، َعْف ُمكَسى ْبِف َأَنِس     (1)اْبِف اْلَكِليِد اْلَفاِرِسيُّ

"ل تقولوا ُسوَرُة اْلَبَقَرِة، َوَل ُسوَرُة   اْبِف َماِلٍؾ، َعْف َأِبيِو رضي هللا عنو َقاَؿ: َقاَؿ َرُسكُؿ ّللاَِّ ملسو هيلع هللا ىلص: 
َساِء، َوَكَذا اْلُقْرآُف ُكم ُو، َوَلكِ  وَرُة الَِّتي ُيْذَكُر ِفيَيا اْلَبَقَرُة، آِؿ ِعْمَراَف، َوَل ُسوَرُة النِّ ْف ُقوُلوا: الس 
    َىَذا َحِديٌث َغِريٌب، اَل َيِصحُّ َرْفُعُو، َكِعيَسى  َوالَِّتي ُيْذَكُر ِفيَيا آُؿ ِعْمَراَف، َوَكَذا اْلُقْرآُف ُكم ُو"،

، َكُىَك َضِعيا َكاَيِة اَل ُيْحَتجُّ ِبوِ ْبُف َمْيُمكٍف َىَذا ُىَك َأُبك َسَمَمَة اْلَخَكاصُّ  .(2)ُف الرِّ
 أولا: تخريج الحديث

بنحكه، كبلىما مف طريق ُعَبيس بف ميمكف، بو  (4)بمثمو، كالبييقي (3)أخرجو الطبراني
 مرفكعًا.

 ثانياا: دراسة رجاؿ اإلسناد
 ُعَبيس بف ميموف: -

 .(5)تركو أكثر النقاد
 ثالثاا: الحكـ عمى إسناد الحديث

 جدًا؛ لكجكد راٍك متركؾ، كىك ُعَبيس بف ميمكف.إسناده ضعيف 
 رابعاا: سبب حكـ ابف كثير عميو بالغرابة

لضعف اإلسناد الشديد، كلمخالفة المتف لركاية أخرػ صحيحة، تبيف أنو ال بأس بتسمية 
سكرة البقرة بيذا االسـ، فعف األعمش، قاؿ: سمعت الحجاج بف يكسف، يقكؿ: كىك يخطب عمى 

وَرُة الَِّتي ُيْذَكُر ِفيَيا  (6)ُفوا اْلُقْرآفَ "َألِّ المنبر:  وَرُة الَِّتي ُيْذَكُر ِفيَيا اْلَبَقَرُة، َوالس  َكَما َألََّفُو ِجْبِريُل، الس 
                                                           

( في باقي الركايات: ُعبيس بدؿ عيسى، كتحققت منيا فكجدت الصحيح: ُعَبْيس، فيك الراكؼ عف مكسى ْبف (1
عنو خمف بف ىشاـ، كلـ يكف ذلؾ عند عيسى بف ميمكف، بل ىك راٍك آخر. )ينظر:  أنس ْبف مالؾ، كركػ 

 ((.277/ 19المزؼ، تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )ج
 (.67ك66/ 1( ابف كثير، تفسيره )ج(2
 .5755(، رقـ الحديث47/ 6( الطبراني، المعجـ األكسط )ج(3
 .2346(، رقـ الحديث172/ 4( البييقي، شعب اإليماف )ج(4
، كابف عدؼ، الكامل في ضعفاء 183(، رقـ الترجمة 34/ 7( ينظر: ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديل )ج(5

 (.278/ 19، كالمزؼ، تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )ج1537(، رقـ الترجمة 7/90الرجاؿ )ج
 ( أؼ رتِّبكه كما أنزؿ.(6
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ـَ َفَأْخَبْرُتُو ِبَقْوِلِو، فَ  وَرُة الَِّتي ُيْذَكُر ِفيَيا آُؿ ِعْمَراَف"، َقاَؿ: َفَمِقيُت ِإْبَراِىي َساُء، َوالس  َسبَُّو َوَقاَؿ: النِّ
ْحَمِف ْبُف َيِزيَد، َأنَُّو َكاَف َمَع َعْبِد للِا ْبِف َمْسُعوٍد، َفَأَتى َجْمَرَة اْلَعَقَبِة، َفا َثِني َعْبُد الرَّ ْسَتْبَطَف َحدَّ

َحَصاٍة، َقاَؿ َفُقْمُت: اْلَواِدي، َفاْسَتْعَرَضَيا، َفَرَماَىا ِمْف َبْطِف اْلَواِدي ِبَسْبِع َحَصَياٍت، ُيَكبُِّر َمَع ُكلِّ 
ْحَمِف ِإفَّ النَّاَس َيْرُموَنَيا ِمْف َفْوِقَيا َفَقاَؿ: َىَذا، َوالَِّذي َل ِإَلَو َغْيُرُه، "َمَقا ـُ الَِّذي َيا َأَبا َعْبِد الرَّ

المدركسة،  فبل بأس بتسمية السكر باسميا، خبلفًا لما في الركاية ،(1)ُأْنِزَلْت َعَمْيِو ُسوَرُة اْلَبَقَرِة"
فابف كثير حكـ بالغرابة عمى الحديث؛ لعمة في اإلسناد في ضعف راٍك، كفي مخالفة ىذا الحديث 
المرفكع آلخر صحيح مكقكؼ، فالصحيح عف الحجاج بف يكسف، حيث قاؿ ابف كثير: "ىذا 
حديث غريب، ال يصح رفعو، كعيسى بف ميمكف ىذا ىك أبك سممة الخكاص، كىك ضعيف 

حتج بو"، لكني كجدت أف االسـ الصحيح عبيس بف ميمكف البصرؼ كليس عيسى، الركاية ال ي
 كهللا أعمـ.

 خامساا: خالصة الدراسة
إسناد الحديث ضعيف جدًا؛ كحكـ عميو ابف كثير بالغرابة؛ لعمة رفع الحديث، كاألقكػ 

 بالكقف، كلنكارة راٍك، كهللا أعمـ.
 

  

                                                           

 (.942/ 2( مسمـ، صحيحو )ج(1
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 المطمب الخامس
 مع صحة إسناده، وثقة رجالوالمتف الحكـ بالغرابة عمى 

َثَنا َأُبك ُحَذْيَفَة 72) َثَنا َأِبي، َحدَّ ـٍ: َحدَّ مكسى         –( قاؿ ابف كثير: َقاَؿ اْبُف َأِبي َحاِت
َثَنا ِشْبٌل، َعِف اْبِف َأِبي َنِجيٍح، َعْف ُمَجاِىٍد: -ابف مسعكد ک   ک   گ   گ   گ   }، َحدَّ

نََّما ُىَو َمَثٌل َضَرَبُو َّللاَُّ  ،(1){گ ـْ ُيْمَسُخوا ِقَرَدةا، َواِ  ـْ َوَل ک   گ    }َقاَؿ: "ُمِسَخْت ُقُموُبُي

َكَرَكاُه اْبُف َجِريٍر، َعِف اْلُمَثنَّى، َعْف َأِبي ُحَذْيَفَة، كعف دمحم بف عمر الباىمي، "، (2) {  گگ   گ
ـٍ، َعْف ِعيَسى، َعِف اْبِف َأِبي َنِجيٍح، َعْف ُمَجاِىٍد ِبِو، َكَىَذا َسَنٌد َجيٌِّد َعْف ُمَجاِىٍد،  كعف   َأِبي َعاِص

ـِ َكِفي َغْيِرِه. َكَقْكٌؿ َغِريٌب، ِخبَلَؼ الظَّاِىِر ِمَف السِّ   َياِؽ ِفي َىَذا اْلَمَقا
 أولا: تخريج الحديث

 ، كبلىما بنحكه مف طريق أبي حذيفة بو، مقطكعًا.(4)كابف أبي حاتـ (3)أخرجو الطبرؼ 
 ثانياا: دراسة رجاؿ اإلسناد

 كميـ ثقات.
 ثالثاا: الحكـ عمى إسناد الحديث

 إسناد صحيح؛ لثقة رجالو.
 كثير عميو بالغرابة رابعاا: سبب حكـ ابف

لغرابٍة في متف الحديث، حيث جعل المسخ إلى قردة عمى سبيل المجاز ال الحقيقة، إذ 
خالف فيو صريح القرآف، كالنص القرآني باٍؽ عمى حقيقتو، كلـ ُيصَرؼ إلى المجاز، كقد خالف 

: َيا َرُسكَؿ هللِا أيضًا صحيح السنة النبكية، ففي صحيح مسمـ كردت ركاية جاء فييا: َفَقاَؿ َرُجلٌ 
ْب اْلِقَرَدُة َكاْلَخَناِزيُر، ِىَي ِممَّا ُمِسَخ؟ َفَقاَؿ النَِّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص:  ـْ ُيْيِمْؾ َقْوماا، َأْو ُيَعذِّ "ِإفَّ للَا َعزَّ َوَجلَّ َل
فَّ اْلِقَرَدَة َواْلَخَناِزيَر َكاُنوا قَ  ، َواِ  ـْ َنْسالا كقد خالف مجاىٌد جميكَر  ،(5)ْبَل َذِلَؾ"َقْوماا، َفَيْجَعَل َلُي

"ِإَذا َكاَف العمماء الذيف قالكا بحقيقة المسخ، كمنيـ شيَخو ابف عباس رضي هللا عنيما، إذ قاؿ: 
َـّ َىَمُكوا، ما كاف لممسخ نسالا" ْبِت َفُجِعُموا ِقَرَدةا، َفَواقاا ُث   ف ، كقد ضعَّ (6)الَِّذيَف اْعَتَدْوا ِفي السَّ

                                                           

 [.65( ]البقرة: (1
 [.5ْلُجُمَعِة: ( ]ا(2
 (.65/ 2( الطبرؼ، تفسيره )ج(3
 .672(، رقـ الحديث133/ 1( ابف أبي حاتـ، تفسيره )ج(4
 (.2051/ 4( مسمـ، صحيحو )ج(5
 (.132/ 1ج)، تفسيره ( ابف أبي حاتـ(6
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كثير حديث مجاىد كاستغربو، مع أف إسناده صحيح، حيث قاؿ: "كىذا سند جيد عف ابف 
 ا المقاـ كفي غيره"، كهللا أعمـ.مجاىد، كقكؿ غريب خبلؼ الظاىر مف السياؽ في ىذ

 خامساا: خالصة الدراسة
بقكلو  -رحمو هللا-إسناد الحديث صحيح، لكفَّ متَنو غريُب المعنى، إذ انفرد مجاىد 

ى قردة مف باب المجاز ال الحقيقة، كقاؿ بمسخ قمكبيـ، لكنو بعيد؛ لمخالفتو القرآف بالمسخ إل
 كالسنة كأقكاؿ السمف، فُيَردُّ قكُلو، كهللا أعمـ.

 
َثِني اْلُمَثنَّى73) اُج      -ابف إبراىيـ-( قاؿ ابف كثير: َقاَؿ اْبُف َجِريٍر: َحدَّ َثَنا اْلَحجَّ ، َحدَّ

، َعْف َخاِلٍد اْلَحذَّاِء، َعْف ُعَمْيِر ْبِف َسِعيٍد، َقاَؿ: َسِمْعُت -ابف سممة–، أخبرنا َحمَّاٌد -ابف المنياؿ–
نََّيا َخاَصَمْت ِإَلى "َعِميِّا َرِضَي ّللاَُّ َعْنُو َيُقكُؿ:  َكاَنِت الز َىَرُة اْمَرَأةا َجِميَمةا ِمْف َأْىِل َفاِرَس، َواِ 

اْلَمَمَكْيِف َىاُروَت َوَماُروَت، َفَراَوَداَىا َعْف َنْفِسَيا، َفَأَبْت َعَمْيِيَما ِإلَّ َأْف يعمماىا الكالـ الذي إذا 
َماِء، فَ  َماِء َفُمِسَخْت َكْوَكباا"،تكمـ بو أحد ُيْعَرُج ِبِو ِإَلى السَّ  َعمََّماَىا َفَتَكمََّمْت ِبِو، َفَعَرَجْت ِإَلى السَّ

ا ْسَناُد ِرَجاُلُو ِثَقاٌت، َكُىَك َغِريٌب ِجدِّ  .(1)َكَىَذا اإْلِ
 أولا: تخريج الحديث

، كأبك الشيخ (3)بمثمو، مف طريق خالد الحّذاء، كابف أبي الدنيا (2)أخرجو الطبرؼ 
، ثبلثتيـ بنحكه، مف طريق إسماعيل بف أبي خالد، كبلىما )خالد (5)، كالحاكـ(4)األصبياني

سماعيل( عف ُعَمير بف سعيد بو، مكقكفًا.  الحذاء كا 
 ثانياا: دراسة رجاؿ اإلسناد

رجالو ثقات، كقد ذكر ابُف حجٍر خالدًا الحّذاَء في الطبقة األكلى مف طبقات المدلسيف، 
 .(6)فبل يضر تدليسو

 الحكـ عمى إسناد الحديثثالثاا: 
إسناده صحيح؛ لثقة رجالو، كقد صحح إسناَده الحاكـ، كقاؿ الذىبي في التمخيص: 

                                                           

 (.241/ 1( ابف كثير، تفسيره )ج(1
 (.343/ 2( الطبرؼ، تفسيره )ج(2
 .223(، رقـ الحديث148 )ص( ابف أبي الدنيا، العقكبات (3
 (.1223/ 4( أبك الشيخ األصبياني، العظمة )ج(4
 .3051(، رقـ الحديث291/ 2( الحاكـ، المستدرؾ عمى الصحيحيف )ج(5
 .10(، رقـ الترجمة 20 )ص( ابف حجر، طبقات المدلسيف (6
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 .(1)"صحيح"
 رابعاا: سبب حكـ ابف كثير عميو بالغرابة

اص، كبما أنو ليس مرفكعًا، بل  لغرابة متنو، فإف العقل يستغربو، كىك يشبو حديث الُقصَّ
المرفكع؛ ألنو مف الغيبيات، لكنو ال يشبو كبلـ النبي         مكقكٌؼ، فاألصل أنو يأخذ حكـ 

ملسو هيلع هللا ىلص، فيبدك أنو مف اإلسرائيميات، كهللا أعمـ، كقد أشار األلباني إلى أف قصة الزُّىرة مع ىاركت 
 عمـ.، كهللا أ (2)كماركت مف اإلسرائيميات الباطمة، التي ال يصح نسبتيا إلى النبي ملسو هيلع هللا ىلص

 خامساا: خالصة الدراسة
إسناد الحديث صحيح، لكنو متنو ال يصح مرفكعًا، كال يأخذ حكَمو؛ فيك مكقكؼ، 

 كمأخكذ مف اإلسرائيميات، كحكـ عميو ابف كثير بالغرابة؛ ليذا السبب، كهللا أعمـ.
 
: حَ 74)  ـِ الطََّبَراِنيُّ ـَ ( قاؿ ابف كثير: َكَقْد َقاَؿ اْلَحاِفُع َأُبك اْلَقاِس َثَنا ِإْسَحاُؽ ْبُف ِإْبَراِىي دَّ

ـٍ َأنَُّيَما َسِمَعا ِعْكِرَمَة يَ  زَّاِؽ، َأْخَبَرَنا َمْعَمٌر، َعْف َقَتاَدَة َكَعاِص ، َأْخَبَرَنا َعْبُد الرَّ َبِرؼُّ ُقكُؿ:        الدَّ
و َأْصَحاَب ُمَحمٍَّد          "َدَعا ُعَمُر ْبُف اْلَخطَّاِب رضي للا عنَقاَؿ اْبُف َعبَّاٍس رضي هللا عنيما: 

ـْ َعْف َلْيَمِة اْلَقْدِر، َفَأْجَمُعوا َعَمى َأنََّيا ِفي اْلَعْشِر اأْلََواِخِر، َقاَؿ اْبُف  َعبَّاٍس: َفُقْمُت ملسو هيلع هللا ىلص َفَسَأَلُي
ي أَلَْعَمـُ  ي أَلَُظف   -ِلُعَمَر: ِإنِّ ، َفَقاَؿ ُعَمُر: وأي َلْيَمٍة ِىَي؟ َفُقْمُت: َساِبَعٌة َأيَّ َلْيَمِة اْلَقْدِر ِىيَ  -َأْو ِإنِّ
مف العشر األواخر، فقاؿ عمر: مف َأْيَف َعِمْمَت َذِلَؾ؟ َقاَؿ اْبُف  -َأْو َساِبَعٌة تبقى-َتْمِضي 

فَّ ال ـٍ، َواِ  ْيَر َيُدوُر َعَمى َسْبٍع، َعبَّاٍس: َفُقْمُت: َخَمَق َّللاَُّ َسْبَع َسَمَواٍت َوَسْبَع َأْرِضيَف َوَسْبَعَة َأيَّا شَّ
ْنَساَف ِمْف َسْبٍع، َوَيْأُكُل ِمْف َسْبٍع، َوَيْسُجُد َعَمى َسْبٍع، َوالطََّواُؼ ِباْلَبْيِت َسْبٌع َوَرْمُي  َوَخَمَق اإلِْ

، َوَكاَف َقَتاَدُة َيِزيُد َعِف اْلِجَماِر َسْبٌع... أِلَْشَياَء َذَكَرَىا، َفَقاَؿ ُعَمُر: َلَقْد َفِطْنَت أِلَْمٍر َما َفِطنَّا َلوُ 
 {…ې ېۉ   ۉ   ې }: اْبِف َعبَّاٍس ِفي َقْوِلِو: َوَيْأُكُل ِمْف َسْبٍع، َقاَؿ: ُىَو َقْوُؿ َّللاَِّ َتَعاَلى

 .(3)كىذا إسناد جيد قكؼ، كمتف غريب جدًا، فاهلل أعمـ [ اآلية".27]عبس: 
 
 
 
 

                                                           

 (.292ك291/ 2)جالمستدرؾ ( ينظر: الحاكـ، (1
 (.675/ 11الضعيفة كالمكضكعة كأثرىا السيئ في األمة )ج( ينظر: األلباني، سمسمة األحاديث (2
 (.431/ 8( ابف كثير، تفسيره )ج(3



  174 

 

 أولا: تخريج الحديث
، ثبلثتيـ مف طريق (4)، كالبييقي(3)، كالحاكـ(2)كأخرجو الطبراني، (1)أخرجو عبد الرزاؽ

، مف طريق عاصـ بف ُكَميب، عف (5)عبد الرزاؽ، بو إلى عكرمة، كأخرجو الخطيب البغدادؼ
 أبيو، كبلىما )عكرمة ككميب( عف ابف عباس رضي هللا عنيما مكقكفًا، بنحكه.

  عنيما، مختصرًا، مرفكعًا.، مف حديث ابف عباس رضي هللا(6)كأخرجو اإلماـ أحمد
 ثانياا: دراسة رجاؿ اإلسناد

 رجالو ثقات.
 ثالثاا: الحكـ عمى إسناد الحديث

إسناده صحيح؛ لثقة رجالو، كقد صححو الحاكـ، كقاؿ الذىبي في التمخيص: 
، كقاؿ ابف كثير: "كىذا إسناد جيد قكؼ"، كالحديث مكقكؼ لو حكـ المرفكع، أك أف (7)"صحيح"

 عباس رضي هللا عنيما اجتيد فكافق بعَض كبلـ النبي ملسو هيلع هللا ىلص.ابف 
 رابعاا: سبب حكـ ابف كثير عميو بالغرابة

لغرابة متنو، إذ قاؿ ابف كثير: ".. كمتف غريب جدًا"، فمعمو استغربو؛ ألف ابف عباس 
كلعميا تتنقل في الميالي الفردية مف  رضي هللا عنيما حدد ليمة القدر، كرسكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ما حددىا،

العشر األكاخر، حيث قاؿ البييقي عف كبلـ ابف عباس رضي هللا عنيما: "ككّل ىذا استدالؿ 
كليس بيقيف، كقد كاف رسكؿ ّللّا ملسو هيلع هللا ىلص يعمميا في االبتداء، غير أّنو لـ يكف مأذكنًا لو في اإلخبار 

ـّ إّنو ملسو هيلع هللا ىلص ُأنِسَييا؛ لئبّل ُيسأؿ عف شيء بيا؛ لئبّل يّتكمكا عمى عمميا ف ُيحيكىا دكف سائر الّميالي، ث
مف أمر الّديف فبل ُيخِبُر بو، كاّلذؼ تدّؿ عميو ىذه األخبار كما في معناىا كما يؤثر عف الّسمف 

شريف، رضي ّللّا عنيـ في رؤيتيا، أّنيا تدكر في ليالي العشر، كفي سنٍة تككف ليمة إحدػ كع
ُل بعد نزكؿ القرآف فييا بنزكؿ المبلئكة، ككاف نزكؿ  كفي سنٍة تككف ليمًة أخرػ؛ ألّنيا إّنما ُتَفضَّ
المبلئكة بإذف ّللّا لتسميميـ عمى عباد ّللّا، يختمف في ىذه الّميالي فأّيُة ليمة نزلت فييا لمّتسميـ 

                                                           

 .7679(، رقـ الحديث246/ 4( عبد الرزاؽ الصنعاني، مصنفو )ج(1
 .10618(، رقـ الحديث264/ 10( الطبراني، المعجـ الكبير )ج(2
 .6297(، رقـ الحديث621/ 3( الحاكـ، المستدرؾ عمى الصحيحيف )ج(3
 .103(، رقـ الحديث242 )ص، كفضائل األكقات 8558(، 514/ 4( البييقي، السنف الكبرػ )ج(4
 (. 277/ 2( الخطيب البغدادؼ، الفقيو كالمتفقو )ج(5
 .2543(، رقـ الحديث328/ 4( أحمد، مسنده )ج(6
 6297(، رقـ الحديث621/ 3( ينظر: الحاكـ، المستدرؾ عمى الصحيحيف )ج(7
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في كبلـ ابف عباس رضي هللا  ، لكف ال أرػ (1)تضاعف فييا عمل الخيرات، كباَّلّل الّتكفيق"
 عنيما شيئًا؛ فيك اجتياد منو، كهللا أعمـ.

 خامساا: خالصة الدراسة
إسناد الحديث صحيح، كمع ذلؾ حكـ ابف كثير بغرابة المتف، كلـ يبيف السبب، فمعمو لـ 
يكافق ابَف عباس رضي هللا عنيما في اجتياده، أك ألف ابف عباس أباف عف ليمة القدر، كلـ 

 ىا رسكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص، كهللا أعمـ.يحدد
 

  

                                                           

 (.244 )ص( البييقي، فضائل األكقات (1
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 الغرابة المتعمقة باإلسناد والمتف معاا : المبحث الثالث
 المطمب األوؿ

 مفردةا دوف تعميلٍ  بغرابة اإلسناد والمتفالحكـ 
َثَنا مرُدكَيو( قاؿ ابف كثير: َقاَؿ اْبُف 75) َثَنا َأْحَمُد ْبُف َصاِلٍح، َحدَّ َثَنا َعْبُد اْلَباِقي، َحدَّ : َحدَّ

َثَنا َعْبُد اْلَعِزيِز ْبُف اْلُمْخَتاِر، َعْف َداُكَد ْبِف َأِبي ِىْنٍد، َعْف ِعْكِرَمَة، عَ    ِف اْلَحَسُف ْبُف َمْحُبكٍب، َحدَّ
، َكَما ُمِسَخِت اْلِقَرَدُة  ملسو هيلع هللا ىلص: اْبِف َعبَّاٍس رضي هللا عنيما َقاَؿ: َقاَؿ رسكؿ هللا "اْلَحيَّاُت َمْسُخ اْلِجفِّ

 ىذا حديث غريب جدًا. ،(1)َواْلَخَناِزيُر"
 أولا: تخريج الحديث
، أربعتيـ بنحكه، (5)، كأبك الشيخ األصبياني(4)، كابف حباف(3)، كالطبراني(2)أخرجو أحمد

 عف خالد الحّذاء، عف عكرمة بو، مرفكعًا.مف طريق عبد العزيز بف الُمختار، 
بنحكه، مف  (7)أحمدبنحكه، عف عبد الكّىاب الثقفي، كأخرجو  (6)كأخرجو ابف أبي شيبة

عف أيكب بف أبي تميمة، عف عكرمة عف     كبلىما) عبد الكّىاب كمعمر(  طريق َمْعَمر بف راشد،
 ابف عباس رضي هللا عنيما، مكقكفًا.

 اإلسناد ثانياا: دراسة رجاؿ
 الحسف بف محبوب: -1

 .صدوؽ ، فيك (8)قاؿ أبك حاتـ: "ال بأس بو"
 :(9)بف الحسف بف أحمد عبد الباقي -2

 ثقة.، فيك (10)قاؿ ابف الجزرؼ: "األستاذ الحاذؽ الضابط الثقة"
                                                           

 (.131ك 130/ 3ابف كثير، تفسيره )ج( (1
 .3255(، رقـ الحديث305/ 5( أحمد، مسنده )ج(2
(، رقـ 304/ 4، كالمعجـ األكسط )ج11946(، رقـ الحديث341/ 11( الطبراني، المعجـ الكبير )ج(3

 .4269الحديث
 .5640(، رقـ الحديث457/ 12( ابف حباف، صحيحو )ج(4
 (.1642/ 5( أبك الشيخ األصبياني، العظمة )ج(5
 .19908(، رقـ الحديث261/ 4( ابف أبي شيبة، مصنفو )ج(6
 .3254(، رقـ الحديث304/ 5( أحمد، مسنده )ج(7
 .164(، رقـ الترجمة 38/ 3( ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديل )ج(8
 .433الترجمة (، رقـ 677/ 8( ينظر: الذىبي، تاريخ اإلسبلـ )ج(9

 .1527(، رقـ الترجمة 356/ 1( ابف الجزرؼ، غاية النياية في طبقات القراء )ج(10
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 ثالثاا: الحكـ عمى إسناد الحديث
الُمَخرَّجُة صحيحة، حيث إسناده حسف؛ لكجكد راٍك صدكؽ عمى األقل، كالطرؽ األخرػ 

 .(2)، كقد صححيا األلباني(1)قاؿ الييثمي: "كرجالو رجاؿ الصحيح"
 رابعاا: سبب حكـ ابف كثير عميو بالغرابة

قد يككف لعمة رفع المكقكؼ، إذ إف الركاية المكقكفَة كالتي رجاليا ثقات، جاءت مف 
ْخِتياِنّي، كىك ثقة ثبت ، (4)ف عبد العزيز بف المختار، كىك ثقة، فيككف أكثق م(3)طريق أيكب السَّ

كيؤيد ذلؾ ما نقمو ابف أبي حاتـ عف أبي زرعة قكلو: ىذا الحديث فيقدـ األكثق، كىك المحفكظ، 
، كلعل ابَف كثير أراد بالغرابة (5)مكقكؼ، ال يرفعو إال عبد العزيز بف المختار، كال بأس بحديثو

العزيز بف المختار، فركياه عف أيكب عف عكرمة  ىنا أف معمرًا كعبد الكىَّاب خالفا فيو عبد
أك قد يككف لغرابة ، (6)مكقكفًا عميو، قاؿ البزار: "حديث عبد العزيز ال نعمـ حدَّث بو إال معمر"

المتف أؼ الستغرابو كاستشكالو منو، إذ كيف أف الحياِت ممسكخٌة مف الجف؟ فالجكاب أف الجفَّ 
الجف، فيككف مف إضافة المصدر إلى مفعكلو، ال أفَّ  ُمِسخ عمى صكرة حيات، أؼ: مسخ هللا

الحياِت أصُميا مف الجف، كىذا كما كقع في الييكد، فقد ُمِسخكا قردة كخنازير، كهللا أعمـ بمراد 
 .(7)ابف كثير

 خامساا: خالصة الدراسة
إسناد الحديث حسف، كأطمق ابف كثير عمى الحديث الغرابة الشديدة؛ كلعمو أراد عمة رفع 

 لمكقكؼ، أك عمة المخالفة أك أراد كجكد اإلشكاؿ في معنى المتف، كهللا أعمـ.ا
 
 
 
 

                                                           

 (.47/ 4( الييثمي، مجمع الزكائد )ج(1
 .1824(، رقـ الحديث439/ 4( ينظر: األلباني، سمسمة األحاديث الصحيحة كشيء مف فقييا كفكائدىا )ج(2
 (.183/ 7( ينظر: ابف سعد، الطبقات الكبرػ )ج(3
 (.196/ 18( ينظر: المزؼ، تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )ج(4
 .2372(، رقـ الحديث 6/121( ينظر: ابف أبي حاتـ، عمل الحديث )ج(5
 .1232(، رقـ الحديث 2/72( الييثمي، كشف األستار)ج(6
يث الصحيحة (، كاأللباني، سمسمة األحاد452/ 5( ينظر: الصنعاني، التنكير شرح الجامع الصغير )ج(7

 (.4/440كشيء مف فقييا كفكائدىا )ج
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ـَ ْبِف َأِبي ِإَياٍس 76) َثِني ُعَبْيُد ْبُف آَد ( قاؿ ابف كثير: َفَأمَّا َما َرَكاُه اْبُف َجِرير: َحدَّ
َثَنا َشْير ْبُف َحْكَشب  ، َحدَّ َثَنا َعْبُد اْلَحِميِد ْبُف َبْيَراـ اْلَفَزاِرؼُّ َثَنا َأِبي، َحدَّ ، َحدَّ َقاَؿ: َسِمْعُت اْلَعْسَقبَلِنيُّ

َساِء، ِإلَّ َما َكاَف ْبَف َعبَّاٍس رضي هللا عنيما َيُقكُؿ:  َعْبَد ّللاَِّ  "َنَيى رسوُؿ َّللاَِّ ملسو هيلع هللا ىلص َعْف َأْصَناِؼ النِّ
ـِ، َقاَؿ َّللاَُّ َعزَّ  ْساَل ـَ ُكلَّ َذاِت ِديٍف َغْيِر اإلِْ ی   ی   }َوَجلَّ: ِمَف اْلُمْؤِمَناِت اْلُمَياِجَراِت، َوَحرَّ

َح ُحَذْيَفُة ْبُف اْلَيَماِف ، َوَقْد َنَكَح َطْمَحُة ْبُف ُعَبيد َّللاَِّ َيُيوِديَّةا، َوَنكَ (1)  {مئ   ی   جئ   حئ
َـّ َأْف َيْسُطَو َعَمْيِيَما، َفَقاَل: َنْحُف  ا، َحتَّى َى َنْصَراِنيَّةا، َفَغِضَب ُعَمُر ْبُف اْلَخطَّاِب َغَضباا َشِديدا

ي َأْنَتِزُعُيفَّ ُنَطمِّق َيا َأِميَر  ، َوَلِكنِّ اْلُمْؤِمِنيَف، َوَل َتْغَضب! َفَقاَؿ: َلِئْف َحّل َطاَلُقُيفَّ َلَقْد َحلَّ ِنَكاُحُيفَّ
ـْ َصَغَرة َقَمَأة ِمْنُك
ا، َكَىَذا اأْلََثُر َعْف ُعَمَر غريب أيًضا .(2)  .(3)َفُيَك َحِديٌث َغِريٌب ِجدِّ
 أولا: تخريج الحديث

بنحكه،  (7)بمثمو، كالطبراني (6)مختصرًا، كالطبرؼ  (5)مختصرًا، كأحمد (4)الترمذؼأخرجو 
 أربعتيـ مف طريق عبد الحميد بف َبْيراـ بو، مرفكعًا.

 ثانياا: دراسة رجاؿ اإلسناد
 عبد الحميد بف َبْيراـ: -1

      ، كنقل ابف أبي حاتـ عف أحمد بف حنبل أنو قاؿ: (8)أكثر النقاد عمى تصديقو
"عبد الحميد بف بيراـ حديثو عف شير مقارب، كاف يحفظيا كأنو سكرة مف القرآف، كىى سبعكف 

 .(10)، كقاؿ ابف حجر: "صدكؽ"(9)حديثًا طكاؿ"
 : صدكؽ.الخالصة

 
                                                           

 [.5( ]اْلَماِئَدِة: (1
أؼ ِبُذؿٍّ كَصغار، مأخكذ مف )َقَمَأ(: أؼ َذؿَّ كَصُغَر. )ينظر: الفيركزآبادؼ، القامكس المحيط  َصَغَرة َقَمَأة :( (2

 ((.49 )ص
 (.437ك436/ 1( ابف كثير، تفسيره )ج(3
 .3215رقـ الحديث(، 355/ 5( الترمذؼ، سننو )ج(4
 .2922(، رقـ الحديث91/ 5( أحمد، مسنده )ج(5
 (.714/ 3( الطبرؼ، تفسيره )ج(6
 .13013(، رقـ الحديث248/ 12( الطبراني، المعجـ الكبير )ج(7
 (.411/ 16(، كالمزؼ، تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )ج9/ 6( ينظر: ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديل )ج(8
 (.9/ 6تـ، الجرح كالتعديل )ج( ابف أبي حا(9

 .3753(، رقـ الترجمة 333 )ص( ابف حجر، تقريب التيذيب (10
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 شير بف حوشب: -2
، كقد قاؿ     (1)أكلى اختمف النقاد في حكمو بيف التكثيق كالتضعيف، لكفَّ القكَؿ بتصديقو

        كركاية ،(3)لكنَّو مبّرٌأ مف اإلرساؿ ىنا، (2)"صدكؽ، كثير اإلرساؿ كاألكىاـ"ابف حجر: 
ف اإلسناد، حيث قاؿ اإلماـ الترمذؼ: "سمعت أحمد بف الحسف  عبد الحميد بف َبْيراـ عنو ُتحسِّ

 .(4)يذكر عف أحمد بف حنبل، قاؿ: "ال بأس بحديث عبد الحميد بف بيراـ عف شير بف حكشب"
 صدكؽ. الخالصة:

 ثالثاا: الحكـ عمى إسناد الحديث
إسناده حسف؛ لكجكد ركاة صدكقيف، كقد قاؿ الترمذؼ: "ىذا حديث حسف، إنما نعرفو 

 .(6)، لكفَّ األلبانيَّ ضعف إسناده(5)مف حديث عبد الحميد بف بيراـ"
 رابعاا: سبب حكـ ابف كثير عميو بالغرابة

لغرابة المتف، ففيو حرمة ك لتفرد إسناده تفردًا نسبيًا، إذ انفرد بو عبد الحميد بف بيراـ، 
ـِ"، حيث إنو يخالف  ْسبَل ـَ ُكلَّ َذاِت ِديٍف َغْيِر اإْلِ الزكاج مف غير المسممة، فقد جاء فيو: "َكَحرَّ

ائ      ى}صريح القرآف الكريـ، في حل الزكاج مف الكتابية، حيث يقكؿ هللا تعالى: 

ائ   ەئ   ەئ   وئ   وئ   ۇئ   ۇئ   ۆئ   ۆئ   ۈئ   ۈئ   ېئ   ېئ   ېئ   ىئ   

؛ ألنو ُيفيـ كحكـ ابف كثير بالغرابة أيضًا عمى أثر عمر بف الخطاب  ،(7) {ىئ   ىئ
"، لكنَّو ثبت  مف كبلمو تحريـ الزكاج مف الكتابية، حيث قاؿ: "َلِئْف َحّل َطبَلُقُيفَّ َلَقْد َحلَّ ِنَكاُحُيفَّ

خبلؼ ذلؾ بركايات صحيحة، فييا مشركعية الزكاج مف الكتابية، فقد أخرج الطبرؼ مف  عنو
ـُ حديث َشِقيٍق، َقاَؿ: "  َتَزوََّج ُحَذْيَفُة َيُيوِديَّةا، َفَكَتَب ِإَلْيِو ُعَمُر: َخلِّ َسِبيَمَيا، َفَكَتَب ِإَلْيِو: َأَتْزُع

ـٌ َفُأَخمَِّي َسِبيَمَيا؟ َفَقاؿَ  ، َوَلِكْف َأَخاُؼ َأْف َتَعاَطُوا اْلُموِمَساِت َأنََّيا َحَرا ـٌ ـُ َأنََّيا َحَرا : َل َأْزُع

                                                           

(، 283/ 2(، كالذىبي، ميزاف االعتداؿ )ج583/ 12( ينظر: المزؼ، تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )ج(1
 .3756رقـ الترجمة 

 (.269 )ص( ابف حجر، تقريب التيذيب (2
 .291(، رقـ الترجمة 197 )صحصيل ( ينظر: العبلئي، جامع الت(3
 (.356/ 5( الترمذؼ، سننو )ج(4
 ( المرجع السابق، الصفحة نفسيا(5
 (.406 )ص( ينظر: األلباني، ضعيف سنف الترمذؼ (6
 [.5( ]المائدة: (7
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" فكره عمر ذلؾ، خكَؼ أف يقتدؼ بو المسممكف، كقد كرد أثر آخر، أخرجو الطبرؼ عف  ،(1)ِمْنُيفَّ
ـُ َيَتَزوَُّج النَّْصَراِنيََّة، َوَل عمر رضي هللا عنو، حيث قاؿ:  ، َيَتَزوَُّج النَّْصَراِني  اْلُمْسِمَمَة""اْلُمْسِم

نما كره عمر لطمحة كحذيفة  نكاَح الييكدية كالنصرانية؛ حذرًا مف أف يقتدؼ  رضي هللا عنيـكا 
، (2)بيما الناس في ذلؾ، فيزىدكا في المسممات، أك لغير ذلؾ مف المعاني، فأمرىما بتخميتيما

رآف، كلمثابت في الركايات الصحيحة، حيث قاؿ ابف فغرَّب ابف كثير الحديث لمخالفة المتف لمق
 كثير: "فيك حديث غريب جدًا، كىذا األثر عف عمر غريب أيضًا".

 خامساا: خالصة الدراسة
النفراد إسناده، كلغرابة إسناد الحديث حسف، لكف ابَف كثير حكـ عمى الحديث بالغرابة؛ 

؛ إذ يخالف قكَلو في ركايات صحيحة، إذ يخالف القرآف الكريـ، كقكُؿ عمر غريب أيضاً  و؛متن
 فيككف الحديث منكرًا، كهللا أعمـ.

 
َثَنا َأْحَمُد   مرُدكَيو( قاؿ ابف كثير: َقاَؿ َأُبك َبْكِر ْبُف 77)  ِ ْبُف َجْعَفٍر، َحدَّ َثَنا َعْبُد ّللاَّ : َحدَّ

بِّيُّ  َثَنا َأُبك َمْعَشٍر، َعْف َيْعُقكَب ْبِف َيِزيَد ْبِف َطْمَحَة، اْبُف ُيكُنَس الضَّ َثَنا َعاِصـُ ْبُف َعِدّؼ، َحدَّ ، َحدَّ
، َعْف َأَنِس ْبِف َماِلٍؾ رضي هللا عنو َقاَؿ:  ـَ َقْت َعْف َزْيِد ْبِف َأْسَم ُكنَّا ِعْنَد َرُسوِؿ َّللاَِّ ملسو هيلع هللا ىلص، َفَقاَؿ: "َتَفرَّ

َقْت أمة ُأمَُّة  ُموَسى َعَمى ِإْحَدى َوَسْبِعيَف ِممَّةا: َسْبُعوَف ِمْنَيا ِفي النَّاِر، َوَواِحَدٌة ِفي اْلَجنَِّة، َوَتَفرَّ
ْحَدى َوَسْبُعوَف ِمْنَيا ِفي النَّاِر، َوَتْعُمو  عيسى عمى اثنتيف وسبعيف ممة: واحدة ِفي اْلَجنَِّة، َواِ 

ـْ ُأمَِّتي َعَمى اْلِفْرَقَتْيِف جَ         ِميعاا َواِحَدٌة ِفي الجنة، َوِثْنَتاِف َوَسْبُعوَف ِفي النَّاِر" َقاُلوا: َمْف ُى
  َيا َرُسوَؿ َّللاَِّ؟ َقاَؿ: "اْلَجَماَعاُت اْلَجَماَعاُت"، َقاَؿ يعقوب بف زيد: َكاَف َعِمي  ْبُف َأِبي َطاِلٍب 

َث ِبَيَذا اْلَحِديُث َعفْ  ٱ   ٻ   ٻ   }َرُسوِؿ َّللاَِّ ملسو هيلع هللا ىلص تال فيو قرآناا، قاؿ:  رضي للا عنو ِإَذا َحدَّ

ِإَلى َقْوِلِو َتَعاَلى:  {ٻ   ٻ   پ   پ   پ   پ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ

ڌ   ڌ   ڎ   }، وتال أيضا َقْولو َتَعاَلى: (3){ڃ  ڄ   ڄ   ڄ   ڃ   ڃ   ڄڦ   ڦ   ڦ}

ا ِمْف َىَذا  َيْعِني ُأمََّة ُمَحمٍَّد ملسو هيلع هللا ىلص. (4) { ڎ   ڈ   ڈ   ژ   ژ َكَىَذا َحِديٌث َغِريٌب ِجدِّ

                                                           

 (.716/ 3( الطبرؼ، تفسيره )ج(1
 (.716/ 3( الطبرؼ، تفسيره )ج(2
 [.66ك 65( ]المائدة:(3
 [.181]اأْلَْعَراِؼ:( (4
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َياؽِ   .(1)اْلَكْجِو َكِبَيَذا السِّ
 أولا: تخريج الحديث

 (4)، كبلىما مف طريق زيد بف أسمـ، كأخرجو ابف ماجو(3)، كاآلُجرِّؼ (2)أخرجو أبك نعيـ
مف طريق يزيد  (6)مف طريق الُنَميرؼ، كأخرجو ابف أبي حاتـ (5)مف طريق قتادة، كأخرجو أحمد

مف طريق  (8)مف طريق عبد العزيز بف صييب، كأخرجو ابف بطة (7)الرَّقاشي، كأخرجو اآلُجرؼ 
  مف طريق يحيى بف سعيد، سبعتيـ بنحكه، عف أنس  (9)سميماف بف َطِريف، كأخرجو الطبراني

 ، مرفكعًا.بف مالؾ ا
 رجاؿ اإلسنادثانياا: دراسة 
ْندّي:  -  ضعيف.، فيك (10)ضعَّفو أكثر النقادأبو معشر َنِجيح بف عبد الرحمف السِّ

 ثالثاا: الحكـ عمى إسناد الحديث
إسناده حسف لغيره؛ ألنو تقكػ بالمتابعات، كأما المتف فصحيح، لكثرة الطرؽ، كال غرابة 

    ، (11)العمماء منيـ البكصيرؼ في إسناده أك في متنو، كقد صحح الحديَث بجممتو جماعٌة مف 
   قاؿ ، كأما حديثنا بيذا اإلسناد فضعيف منجبر، حيث (14)، كاأللباني(13)، كالفتَِّني(12)كابف حجر

 .(15)ابف حجر: "الحديث بيذا السند ضعيف، كعمتو أبك معشر كىك ضعيف ينجبر"

                                                           

 (.136ك135/ 3( ابف كثير، تفسيره )ج(1
 (.3/226( أبك نعيـ األصبياني، حمية األكلياء)(2
 (.1/309( اآلٌجرِّؼ، الشريعة)(3
 .3993(، رقـ الحديث2/1322( ابف ماجو، سننو)(4
 .12208(، رقـ الحديث19/241( أحمد، مسنده)(5
 .3915الحديث(، رقـ 3/723( ابف أبي حاتـ، تفسيره)(6
 (.1/312( اآلٌجرِّؼ، الشريعة )ج(7
 .270(، رقـ الحديث1/373( ابف بطة، اإلبانة الكبرػ)(8
 .4886(، رقـ الحديث5/173( الطبراني، المعجـ األكسط)(9

(، المزؼ، تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ 494/ 8( ينظر: ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديل )ج(10
 (.246/ 4ميزاف االعتداؿ )ج (، الذىبي،326ك29/324)ج

 (.180/ 4( ينظر: البكصيرؼ، مصباح الزجاجة في زكائد ابف ماجو )ج(11
 (.499/ 12( ينظر: ابف حجر، المطالب العالية )ج(12
 (.15 )ص( الفتَِّني، تذكرة المكضكعات (13
 .2042(، رقـ الترجمة 409/ 1( ينظر: األلباني، صحيح الجامع الصغير كزيادتو )ج(14
 (.499/ 12)ج المطالب العاليةابف حجر، ( (15
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 رابعاا: سبب حكـ ابف كثير عميو بالغرابة
كغرابة المتف؛ فغرابة اإلسناد بمعنى الضعف، كقد انتفت  أراد ابف كثير غرابة اإلسناد

عمة الضعف عند أبي معشر بالمتابعات، فتقكَّػ اإلسناد، كأما غرابة المتف، فاستغرب ابف كثير 
مف السياؽ، كلعمو قصد لفع "كميا في النار إال كاحدة"، كال مبرَر قكيًا لذلؾ، فُجلُّ الركايات ثبتت 

، كقد بالغ ابف كثير في كصف الغرابة بالشدة -كما ذكرت–يا العمماء فييا ىذه المفظة، كصحح
كىذا حديث غريب جدًا مف ىذا الكجو كبيذا السياؽ"، كقد انجبر ضعف اإلسناد، حيف قاؿ: "

 كمتنو صحيح، فمعمو تشدد فيو، كهللا أعمـ.
 خامساا: خالصة الدراسة

يو بالمتابعات،  كحكـ عميو ابف كثير بالغرابة، كعنى إسناد الحديث حسف لغيره؛ لَتَقكِّ
 اإلسناَد كالمتَف، لكنَّو قد تشدد في حكمو، فقد صححو جماعة مف أىل العمـ، كهللا أعمـ.

 
َثَنا َشَبابة  78)  ـُ ْبُف ِبْشر ْبِف َمْعُركٍؼ، َحدَّ َثَنا اْلَقاِس ( قاؿ ابف كثير: َقاَؿ اْبُف َجِريٍر: َحدَّ

َثَنا مُ  َثِني َجاِبُر اْبُف َسكَّار، َحدَّ َثِني، َقاَؿ: َحدَّ َحمَُّد ْبُف اْلُمْحِرـِ َقاَؿ: َلِقيُت َعَطاَء ْبَف َأِبي َرَباٍح َفَحدَّ
ِ: ا َة، َفَأَتى ِجْبِريُل َرُسوَؿ َّللاَِّ ملسو هيلع هللا ىلص َفَقاَؿ: ِإفَّ َأَبا ُسْفَيافَ ْبُف َعْبِد ّللاَّ ِفي  َأفَّ َأَبا ُسْفَياَف َخَرَج ِمْف َمكَّ

ُجوا ِإَلْيِو َواْكُتُموا"، َكَذا َوَكَذا، َفَقاَؿ النَِّبي  ملسو هيلع هللا ىلص أِلَْصَحاِبِو: "ِإفَّ َأَبا ُسْفَياَف ِفي َمْوِضِع َكَذا َوَكَذا، َفاْخرُ 
 ، ـْ ، َفُخُذوا ِحْذَرُك ـْ ا ُيِريُدُك        َفَأْنَزَؿ َّللاَُّ َعزَّ َوَجلَّ: َفَكَتَب َرُجٌل ِمَف اْلُمَناِفِقيَف ِإَلْيِو: ِإفَّ ُمَحمَّدا

ا، َكِفي َسَنِدِه َكِسَياِقِو  .(1)اآْلَيةَ    {ٹ   ٹ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ} َىَذا َحِديٌث َغِريٌب ِجدِّ
 .(2)َنَظرٌ 

 أولا: تخريج الحديث
 ، كبلىما مف طريق َشَبابة بف َسكَّار بو، مرفكعًا.(4)، كالبللكائي(3)أخرجو الطبرؼ 

 دراسة رجاؿ اإلسنادثانياا: 
 متروؾ.، فيك (5)تركو أكثر النقاددمحم بف عبد للا الُمْحِرـ:  -

                                                           

 [.27( ]األنفاؿ: (1
 (.36/ 4( ابف كثير، تفسيره )ج(2
 (.121/ 11( الطبرؼ، تفسيره )ج(3
 .1880(، رقـ الحديث1095/ 6( البللكائي، شرح أصكؿ اعتقاد أىل السنة كالجماعة )ج(4
(، 497/ 4، كالذىبي، تاريخ اإلسبلـ )ج790(، رقـ الترجمة 248/ 1( ينظر: البخارؼ، التاريخ الكبير )ج(5

 .6966(، رقـ الترجمة 227/ 7، كابف حجر، لساف الميزاف )ج360رقـ الترجمة 
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 ثالثاا: الحكـ عمى إسناد الحديث
 إسناده ضعيف جدًا؛ ألجل دمحم الُمْحِرـ؛ فإنو متركؾ.

 رابعاا: سبب حكـ ابف كثير عميو بالغرابة
جدًا، كفي سنده كسياقو لغرابة اإلسناد كالمتف، حيث قاؿ ابف كثير: "ىذا حديث غريب 

 ذا الكجو، إذنظر"، فإف إسناده ضعيف جدًا، كأما متنو فيخالف األقكػ منو، فيك منكر مف ى
ٿ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ڤ   }تبيف أف قكؿ هللا تعالى:  جاءت الركايات األقكػ منيا نسبياً 

كهللا ، (2)نزؿ في خبر أبي لبابة مع بني قريظة (1) {ڤ   ڤ   ڤ   ڦ   ڦ   ڦ
 أعمـ.

 خامساا: خالصة الدراسة
إسناد الحديث ضعيف جدًا؛ لضعف اإلسناد الشديد، كلنكارة المتف، إذ يخالف األصح 

 منو، كقد حكـ ابف كثر عميو بالغرابة، كبيَّف مكقع الغرابة أنيا في السند كالمتف.
 

  

                                                           

 [.27( ]األنفاؿ: (1
، كالطبرؼ، تفسيره 987(، رقـ الحديث206/ 5( ينظر: سعيد بف منصكر، التفسير مف سننو )ج(2
سير سعيد بف منصكر: "سنده رجالو ثقات، لكنو ضعيف؛ (، قاؿ الشيخ سعد آؿ حميد في  تحقيقو لتف19/72)ج

 (.987(، رقـ الحديث206/ 5إلرسالو". )سعيد بف منصكر، التفسير مف سننو )ج
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ْرَداِء 79) َثَنا َأُبك الدَّ ، َحدَّ َثَنا ُمَحمَُّد ْبُف َعِميٍّ اْلَمْرَكِزؼُّ : َحدَّ ( قاؿ ابف كثير: َقاَؿ الطََّبَراِنيُّ
ِ ْبِف َكْيَساَف، َعْف َأِبيِو، َعْف ِعْكِرَمَة، َعِف  َثَنا ِإْسَحاُؽ ْبُف َعْبِد ّللاَّ       َعْبُد اْلَعِزيِز ْبُف ُمِنيٍب، َحدَّ

َأفَّ َرُسوَؿ َّللاَِّ ملسو هيلع هللا ىلص َلمَّا َأْقَبَل ِمْف َغْزَوِة َتُبوَؾ َواْعَتَمَر، َفَممَّا َىَبَط ِمْف َعبَّاٍس رضي هللا عنيما، اْبِف 
، َفَذَىَب َفَنَزؿَ  ـْ ِو  َثِنيَِّة ُعْسَفاَف َأَمَر َأْصَحاَبُو َأِف اْسَتِنُدوا ِإَلى اْلَعَقَبِة َحتَّى َأْرِجَع ِإَلْيُك َعَمى َقْبِر ُأمِّ
َـّ ِإنَُّو َبَكى َفاْشَتدَّ ُبَكاُؤُه، َوَبَكى َىُؤَلِء ِلُبَكاِئِو، َوَقاُلوا: َما َبَكى َنبِ  ، ُث ي  َّللاَِّ ِبَيَذا َفَناَجى َربَُّو َطِويالا

ـْ َفَقاَؿ: "َما  اْلَمَكاِف ِإلَّ َوَقْد أحدث للا في أمتو شيئاا َل ُتِطيُقُو، َفَممَّا َبَكى َىُؤَلءِ  ـَ َفَرَجَع ِإَلْيِي َقا
؟" َقاُلوا: َيا َنِبيَّ َّللاَِّ َبَكْيَنا ِلُبَكاِئَؾ، َفُقْمَنا: َلَعمَُّو ُأْحِدَث ِفي ُأمَِّتَؾ َشْيٌء َل ُتطِ  ـْ يُقُو؟ َقاَؿ: "َل، ُيْبِكيُك

 َأْف َيْأَذَف ِلي ِفي َشَفاَعِتَيا َيْوـَ اْلِقَياَمِة َوَقْد َكاَف َبْعُضُو، َوَلِكْف َنَزْلُت َعَمى َقْبِر ُأمِّي، فسألت َّللاََّ 
ي َفَبَكْيُت، ثُ  ڃ   ڃ   }َـّ َجاَءِني ِجْبِريُل َفَقاَؿ:َفَأَبى َّللاَُّ َأْف َيْأَذَف ِلي، َفَرِحْمُتَيا َوِىَي ُأمِّ

َفَتَبرَّْأ ، (1)   ژ{چ   چ   چ   چ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   ڍ   ڍ   ڌ   ڌ   ڎ   ڎ   ڈ   ڈ
ي، َوَدَعْوُت َربِّي َأْف َيْرَفَع عَ  ـُ ِمْف َأِبيِو، َفَرِحْمُتَيا َوِىَي ُأمِّ َؾ َكَما َتَبرََّأ ِإْبَراِىي ْف ُأمَِّتي َأْنَت ِمْف ُأمِّ
ـُ اْثَنَتْيِف، َوَأَبى َأْف يرفع عنيـ اثنتيف، ودعوت َربِّي َأْف َيْرَفَع َعْنيُ  ـَ ِمَف َأْرَبعاا، َفَرَفَع َعْنُي ْج ـُ الرَّ

ـْ َبْأَس َبْعٍض، َفَرَفَع َّللاَُّ  َماِء، والغرؽ مف األرض، وأف ل يمبسيـ شيعاا، وأف ل ُيِذيَق َبْعَضُي السَّ
ـُ اْلَقْتَل َواْلَيْرَج" َماِء، َواْلَغَرَؽ ِمَف اأْلَْرِض، َوَأَبى َّللاَُّ َأْف َيْرَفَع َعْنُي ـَ ِمَف السَّ ْج ـُ الرَّ نََّما َكا ِ  ،َعْنُي

، َكَىَذا َحِديٌث َغِريبٌ  ـْ ِو أِلَنََّيا َكاَنْت َمْدُفكَنًة َتْحَت َكَداٍء، َكَكاَنْت ُعْسَفاُف َلُي ، َعَدَؿ ِإَلى َقْبِر ُأمِّ
 .(2)َكِسَياٌؽ َعِجيبٌ 

 أولا: تخريج الحديث
 بمثمو، بو، مرفكعًا. (3)أخرجو الطبراني

 مسعكد رضي هللا عنو مرفكعًا، بنحكه.، مف حديث ابف (4)كلو شاىٌد أخرجو الطحاكؼ 
 
 
 
 
 

                                                           

 [.114( ]التكبة: (1
 (.195/ 4( ابف كثير، تفسيره )ج(2
 .12049(، رقـ الحديث374/ 11( الطبراني، المعجـ الكبير )ج(3
 .2487(، رقـ الحديث285/ 6)ج( الطحاكؼ، شرح مشكل اآلثار (4
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 ثانياا: دراسة رجاؿ اإلسناد
 إسحاؽ بف عبد للا بف َكْيَساَف: -1

، كقد قاؿ اإلماـ البخارؼ عنو: "منكر (1)ذىب كثير مف النقاد إلى أنو منكر الحديث
 .(2)ليس مف أىل الحديث"
 ضعيف جدًا. الخالصة:

 أبو مجاىد:عبد للا بف َكْيَساف المروزي  -2
، كقد قاؿ ابف عدؼ: "كلعبد هللا بف كيساف، (5)، كالذىبي(4)، كأبك حاتـ(3)ضعفو النسائي

غير محفكظة، كعف ثابت، عف أنس  -غير ما أمميت-عف عكرمة، عف ابف عباس أحاديث 
 ، (7)، كقاؿ ابف حجر: "صدكؽ يخطئ كثيرًا"(6)كذلؾ"

 .(8)لكف ذكره ابف حباف في الثقات
 ضعيف. الخالصة:

 ثالثاا: الحكـ عمى إسناد الحديث
 إسناده ضعيف جدًا؛ لنكارة إسحاؽ بف عبد هللا، كأبكه ضعيف أيضًا.

 رابعاا: سبب حكـ ابف كثير عميو بالغرابة
لضعف اإلسناد، كزاد عميو غرابَة المتف، إذ قاؿ: "كىذا حديث غريب، كسياؽ عجيب"، 

الصحيحة، الكارِد فييا سبُب نزكؿ اآلية، إذ إف فسياؽ المتف غير محفكظ، لمخالفتو لؤلحاديث 
قصَتيا كانت مع عـ رسكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص أبي طالب، كما أخرجيا اإلماـ البخارؼ رحمو هللا مف طريق 

َمْيِو   َسِعيِد ْبِف الُمَسيِِّب، َعْف َأِبيِو رضي هللا عنو ، َقاَؿ: َلمَّا َحَضَرْت َأَبا َطاِلٍب الَكَفاُة َدَخَل عَ 
ِ ْبُف َأِبي ُأَميََّة، َفَقاَؿ النَِّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص ـِّ، ُقْل: َل ِإَلَو ِإلَّ َّللاَُّ : النَِّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص، َكِعْنَدُه َأُبك َجْيٍل َكَعْبُد ّللاَّ " َأْي َع

                                                           

(، 111/ 1، كالذىبي، المقتنى في سرد الكنى )ج8878(، رقـ الترجمة 33/ 7: ابف حباف، الثقات )جينظر( (1
، كابف حجر، لساف الميزاف 568(، رقـ الترجمة 72/ 1، كالمغني في الضعفاء )ج692رقـ الترجمة 

 .1134(، رقـ الترجمة 1/365)ج
 (.178/ 5خ الكبير )ج( البخارؼ، التاري(2
 .329(، رقـ الترجمة 62 )ص( النسائي، الضعفاء كالمتركككف (3
 .669(، رقـ الترجمة 143/ 5( ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديل )ج(4
 .7702(، رقـ الترجمة 806/ 2( الذىبي، المغني في الضعفاء )ج(5
 (.387/ 5( ابف َعدّؼ، الكامل في ضعفاء الرجاؿ )ج(6
 .3558(، 319 )ص( ابف حجر، تقريب التيذيب (7
 .8878(، رقـ الترجمة 33/ 7( ابف حباف، الثقات )ج(8
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َّللاَِّ ْبُف َأِبي ُأَميََّة: َيا َأَبا َطاِلٍب َأَتْرَغُب َعْف ِممَِّة  ُأَحاج  َلَؾ ِبَيا ِعْنَد َّللاَِّ "، َفَقاَؿ َأُبو َجْيٍل، َوَعْبدُ 
ـْ ُأْنَو َعْنَؾ"، َفَنَزَلْت:  ٿ   ٿ   ٿ   ٹ   }َعْبِد الُمطَِّمِب، َفَقاَؿ النَِّبي  ملسو هيلع هللا ىلص: "أَلَْسَتْغِفَرفَّ َلَؾ َما َل

  ڄ   ڄ   ڄ   ڃ  ٹ   ٹ   ٹ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڄ 

، كأما نزكؿ اآلية الكريمة في شأف استغفار رسكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ألمو فمـ ترد (1)[113]التكبة:   {ڃ
بحديث صحيح، بل كردت القصُة الصحيحُة مختصرًة دكف كركد آية، كما في صحيح مسمـ، 

ِو، َفَبَكى َكَأْبَكى َمْف َحْكَلُو، َفَقاَؿ:  عنو َعْف َأِبي ُىَرْيَرَة رضي هللا َقاَؿ: َزاَر النَِّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َقْبَر ُأمِّ
ـْ ُيْؤَذْف ِلي، َواْسَتْأَذْنُتُو ِفي َأْف َأُزوَر َقْبَرَىا َفُأِذَف  ِلي، "اْسَتْأَذْنُت َربِّي ِفي َأْف َأْسَتْغِفَر َلَيا َفَم

فالحديث األصل غير صحيح، فمعمو كىـ مف الراكؼ بيف  ،(2)نََّيا ُتَذكُِّر اْلَمْوَت"َفُزوُروا اْلُقُبوَر َفإِ 
 كهللا أعمـ.    القصتيف، 

 خامساا: خالصة الدراسة
كأتبعو  إسناد الحديث ضعيف جدًا، كحكـ عميو ابف كثير بالغرابة، لمضعف في اإلسناد،

 ألحاديث الصحيحة، كهللا أعمـ.لنكارتو، فيك ضعيف يخالف ا ؛باستغرابو مف سياؽ المتف
 
 

  

                                                           

 .4675(، رقـ الحديث69/ 6( البخارؼ، صحيحو )ج(1
 .976(، رقـ الحديث671/ 2( مسمـ، صحيحو )ج(2
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َثَنا80) ـُ َأْحَمُد: َحدَّ َما ِ ْبفُ  ( قاؿ ابف كثير: َقاَؿ اإْلِ ُأَميََّة،  أبك عاصـ، أخبرنا َعْبُد ّللاَّ
َثِني ُمَحمَُّد ْبُف ُحَيّي، أخبرني َصْفَكاُف ْبُف َيْعَمى، َعْف َأِبيِو، َأفَّ النَِّبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َقاَؿ:  "اْلَبْحُر ُىَو َحدَّ

"، َقاُلوا ِلَيْعَمى، َفَقاَؿ: َأَل َتَرْوَف َأفَّ للا تعالى يقوؿ:  ـُ َقاَؿ: ، (1)   {ڌڇ   ڍ   ڍ   ڌ}َجَينَّ
ا َحتَّى ُأْعَرَض َعَمى َّللاَِّ، َوَل ُيِصيُبِني ِمْنَيا َقْطرَ  ٌة َحتَّى "َل َوالَِّذي َنْفُس َيْعَمى ِبَيِدِه، َل َأْدُخُمَيا َأَبدا

ا، َكّللاَُّ أعمـ ُأْعَرَض َعَمى َّللاَِّ تعالى"، َىَذا َتْفِسيٌر َغِريٌب، َكَحِديٌث َغِريٌب ِجدِّ
(2). 

 الحديث أولا: تخريج
مختصرًا، كالبييقي  (5)بنحكه، كابف قانع (4)بمثمو، كابف أبي الدنيا (3)أخرجو أحمد

 ، كميـ مف طريق أبي عاصـ النبيل بو، مرفكعًا.(7)، كبنحكه(6)مختصرا
 ثانياا: دراسة رجاؿ اإلسناد

 عبد للا بف أبي أمية: -1
أمية بف أبي عثماف  نقل ابف أبي حاتـ عف يحيى بف معيف أنو قاؿ: "عبد هللا بف

 .(9)، كقاؿ ابف حباف: "مف متقني أىل مكة"(8)القرشي ثقة"
 ثقة، كذكرتو؛ لقمة مف ذكره. الخالصة:

 دمحم بف ُحَيّي بف يعمى بف ُأميَّة: -2
، كنقل ابف رجب عف ابف المديني أنو قاؿ: (11)، كابف أبي حاتـ(10)سكت عنو البخارؼ 

 .(12)"ىك مجيكؿ"

                                                           

 [.29( ]الكيف: (1
 (.261/ 6( ابف كثير، تفسيره )ج(2
 .17960(، رقـ الحديث478/ 29( أحمد بف حنبل، مسنده )ج(3
 .185(، رقـ الحديث119 )ص( ابف أبي الدنيا، صفة النار (4
 (.217/ 3( ابف قانع، معجـ الصحابة )ج(5
 .452(، رقـ الحديث265 )ص( البييقي، البعث كالنشكر (6
شكر ، مع إسقاط عبد هللا بف أمية، كالبعث كالن8666(، رقـ الحديث547/ 4( البييقي، السنف الكبرػ )ج(7

 ، مع إبياـ دمحم بف حيي.451(، رقـ الحديث265 )ص
 (.8/ 5( ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديل )ج(8
 .1139(، رقـ الترجمة 229 )ص( ابف حباف، مشاىير عمماء األمصار (9

 .170(، رقـ الترجمة 70/ 1( البخارؼ، التاريخ الكبير )ج(10
 .1312الترجمة  (، رقـ239/ 7( ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديل )ج(11
 (.47/ 5( ابف رجب، فتح البارؼ )ج(12
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 مجيكؿ. الخالصة:
 ثالثاا: الحكـ عمى إسناد الحديث

 . (1)األلبانيإسناده ضعيف؛ لجيالة دمحم بف ُحَيّي، كقد ضعفو 
 رابعاا: سبب حكـ ابف كثير عميو بالغرابة

قاؿ ابف كثير: "ىذا تفسير غريب، كحديث غريب جدًا"، فأراد بالغرابة األكلى غرابَة 
اإلسناد فتعني الضعف؛ كىذا ألجل دمحم        المتف، كالغرابة الثانية غرابة اإلسناد، فأما غرابة

ابف ُحيّي، فيك مجيكؿ، كأما غرابة المتف، فيكمف في سياؽ التفسير، في استدالؿ يعمى بأف 
إذ إف السرادَؽ غيُر ذلؾ،  : "ناراا أحاط بيـ سرادقيا"،البحر ىك السرادؽ، كذكر قكؿ هللا تعالى
راِدُؽ: قيل : ما أحاط بشيٍء كالَمْضِرب كالِخباء، كقيل لمحائط حيث قاؿ السميف الحمبي: "السَّ

، كلـ يذكر فييا البحر، فاستداللو عمى أف السرادؽ ىك البحر (2)المشتمل عمى شيء: ُسراِدؽ"
غريب، ككذا إسناد الحديث غريب أيضًا، كفيو بياٌف بأف البحار تتكقد كتصير جينـ، فيذا ال 

، فقد (3) {ٿ   ٹ   ٹ   ٹ  }يث يقكؿ هللا تعالى: ُأنِكره؛ ألنو كارد في القرآف الكريـ، ح
ذا البحار  فسره البعض باإليقاد، حيث قاؿ الطبرؼ: : "ُأكِقَدت، كقاؿ آخركف: بل معنى ذلؾ: كا 

 ، لكفَّ اإلشكاؿ في إسناد الحديث، كهللا أعمـ.(4)ممئت، كقاؿ: المسجكر: المممكء"
 خامساا: خالصة الدراسة

لجيالة دمحم بف ُحَيّي، كحكـ ابف كثير عمى الحديث بالغرابة؛ إسناد الحديث ضعيف؛ 
 لغرابة اإلسناد أؼ ضعفو، كحكـ بغرابة المتف، أؼ التفسير الكارد فيو، كقد بينتو، كهللا أعمـ.

 
  

  

                                                           

 .1023(، رقـ الحديث92/ 3( األلباني، سمسمة األحاديث الضعيفة كالمكضكعة كأثرىا السيئ في األمة )ج(1
 (.478/ 7( السميف الحمبي، الدر المصكف في عمـك الكتاب المكنكف )ج(2
 [.6( ]التككير: (3
 (.568/ 21( الطبرؼ، تفسيره )ج(4
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ِبيُع، َعْف َيِزيَد، َعْف 81) َثَنا الرَّ ( قاؿ ابف كثير: َقاَؿ َأُبك َداُكَد الطََّياِلِسيُّ ِفي ُمْسَنِدِه: َحدَّ
َأفَّ َرُسوَؿ َّللاَِّ ملسو هيلع هللا ىلص َأَمَر النَّاَس َأْف َيُصوُموا َيْوماا، َوَل َيْفُطَرفَّ أحٌد َحتَّى آَذَف َأَنٍس رضي هللا عنو، 

ُجُل َيِجيُء ِإَلى َرُسوِؿ َّللاَِّ ملسو هيلع هللا ىلص َفَيُقوُؿ: َظِمْمُت ُمنْ َلُو، فَ  ـَ النَّاُس، َفَممَّا َأْمَسْوا َجَعَل الرَّ ـِ َصا ُذ اْلَيْو
ُجُل َفَيُقوُؿ َذِلَؾ، َفَيْأَذُف َلوُ  َء َرُجٌل ، َحتَّى َجاَصاِئماا، َفاْئَذْف ِلي، َفُأْفِطُر َفَيْأَذُف َلُو، َوَيِجيُء الرَّ

ـِ َصاِئَمَتْيِف، َفاْئَذْف َلُيَما َفْميفطرا، َفَقاَؿ:  َيا َرُسوَؿ َّللاَِّ، ِإْف َفَتاَتْيِف ِمْف َأْىِمَؾ َظمََّتا ُمْنُذ اْلَيْو
ـَ َمْف ظَ  َـّ َأَعاَد، َفَقاَؿ َرُسوُؿ َّللاَِّ ملسو هيلع هللا ىلص: "َما َصاَمَتا، َوَكْيَف َصا لَّ َيْأُكُل ُلُحوـَ َفَأْعَرَض َعْنُو، ُث

َما َعَمقةا النَّاِس؟ اْذَىْب، َفُمْرُىَما ِإْف َكاَنَتا َصاِئَمَتْيِف َأْف َيْسَتْقِيَئا"، َفَفَعَمَتا، َفَقاَءْت ُكل  َواِحَدٍة ِمْنيُ 
ِإْسَناٌد  : "َلْو َماَتَتا َوُىَما ِفيِيَما أَلََكَمْتُيَما النَّاُر"عمَقةا، َفَأَتى النَِّبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َفَأْخَبَرُه، َفَقاَؿ َرُسوُؿ َّللاَِّ ملسو هيلع هللا ىلص

 .(1)َضِعيٌف، َكَمْتٌف َغِريبٌ 
 أولا: تخريج الحديث

ِرؼّ  (3)بمثمو، كابف أبي شيبة (2)أخرجو أبك داكد الطيالسيُ   (4)مختصرًا، كىنَّاد بف السَّ
بمثمو، ستتيـ مف طريق الربيع  (7)بمثمو، كالبييقي (6)بنحكه، كأبك ُنَعيـ (5)مختصرًا، كابف أبي الدنيا

 بف ُصَبيح، إال أبا داكد الطيالسي فعف الربيع، بو، مرفكعًا.ا
، قاؿ شعيب (8)كلو شاىد مف حديث عبيد مكلى رسكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص، أخرجو أحمد بمعناه

 .(9)األرنؤكط في تحقيقو عمى المسند: "إسناده ضعيف"
 دراسة رجاؿ اإلسنادثانياا: 
ِبيع بف ُصَبيح: -1  الرَّ

، كقد قاؿ ابف حجر: "صدكؽ سيئ (10)أكثر النقاد عمى تميينو أك تضعيفو اليسير

                                                           

 (.357/ 7( ابف كثير، تفسيره )ج(1
 .2221(، رقـ الحديث577/ 3( أبك داكد الطيالسي، مسنده )ج(2
 .8890(، رقـ الحديث272/ 2( ابف أبي شيبة، مصنفو )ج(3
ِرّؼ، الزىد )ج(4  (.573/ 2( ىنَّاد بف السَّ
 .170(، رقـ الحديث121 )ص( ابف أبي الدنيا، الصمت (5
 (.309/ 6ة األكلياء كطبقات األصفياء )ج( أبك ُنَعيـ، حمي(6
 .6296(، رقـ الحديث88/ 9( البييقي، شعب اإليماف )ج(7
 .23653(، رقـ الحديث 59/ 39( أحمد، مسنده )ج(8
 (.60/ 39( أحمد، مسنده )(9

، كالمزؼ، تيذيب الكماؿ في 2084(، رقـ الترجمة 464/ 3( ينظر: ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديل )ج(10
 .2741(، رقـ الترجمة 41/ 2(، كالذىبي، ميزاف االعتداؿ )ج94-91/ 9أسماء الرجاؿ )ج
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 (1)الحفع"
 صدكؽ سيئ الحفع. الخالصة:

َقاشي: -2  يزيد بف َأَباف الرَّ
 (3)، كقد قاؿ ابف حجر: "ضعيف"(2)اتفق النقاد عمى تضعيفو

 ضعيف. الخالصة:
 الحكـ عمى إسناد الحديثثالثاا: 

، ككذا الربيِع بف ُصَبيح، لكنو أخفُّ  ضعفًا مف  إسناده ضعيف؛ لضعف يزيَد الرَّقاشيِّ
، حيث قاؿ: "كىذا إسناد ضعيف؛ لضعف يزيد بف أباف، األلبانيُّ يزيد، كقد ضعَّف الحديَث 

 حسنًا لغيره.، لكفَّ المتف يتقكػ بالشاىد، فيصبح (4)كالربيع بف صبيح؛ صدكؽ سيئ الحفع"
 رابعاا: سبب حكـ ابف كثير عميو بالغرابة

إذ إف الغيبة أحبطت أجر الصياـ، كما ترتب عمييا  ، أؼ بمعنى االستغراب؛غرابة المتفل
مف كعيد، كما قاءت كل كاحدة منيما مف شكائب، فيذا أمر مستغرب، كنادر الحصكؿ، لكنو 

 ، كهللا أعمـ.-إف ثبت–جرػ بيف يدؼ النبي ملسو هيلع هللا ىلص 
 خامساا: خالصة الدراسة

؛ بالغرابة عمى المتف ف كثيرد، كحكـ ابإسناد الحديث ضعيف؛ لضعٍف في ركاة اإلسنا
 ألف القصَة الكاردَة مستغربٌة كعجيبة، كهللا أعمـ.

 
  

                                                           

 .1895(، رقـ الترجمة 206 )ص( ابف حجر، تقريب التيذيب (1
(، 4/418(، كالذىبي، ميزاف االعتداؿ )ج69-66/ 32( ينظر: المزؼ، تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )ج(2

 .597(، رقـ الترجمة 309/ 11ذيب التيذيب )ج، كابف حجر، تي9669رقـ الترجمة 
 .7683(، رقـ الترجمة 599 )ص( ابف حجر، تقريب التيذيب (3
 (.439/ 9( األلباني، سمسمة األحاديث الضعيفة كالمكضكعة كأثرىا السيئ في األمة )ج(4
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 المطمب الثاني
 ـ آخر كالشذوذ أو النكارة أو الضعفاقتراف الحكـ بغرابة اإلسناد والمتف مع حك

َثَنا َأْحَمُد مرُدكَيو( قاؿ ابف كثير: َقاَؿ اْبُف 82) ـٍ، َحدَّ َثَنا ُمَحمَُّد ْبُف َعِميِّ ْبِف ُدَحْي     : َحدَّ
، َعْف َتمَّاـِ ا ُر ْبُف ِإْسَماِعيَل اْلَحَمِبيُّ َثَنا ُمَبشِّ ، َحدَّ َثَنا ُمكَسى ْبُف َمْرَكاَف الرَّقِّيُّ  ْبِف َنِجيٍح، ْبُف َحاِزـٍ، َحدَّ

َثِني َكْعُب ْبُف ُذْىٍل اأْلَْزدِ  ُث، َقاَؿ: َحدَّ ْرَداِء ُيَحدِّ ، َقاَؿ: َسِمْعُت َأَبا الدَّ "َكاَف َرُسوُؿ َّللاَِّ ملسو هيلع هللا ىلص ِإَذا ؼُّ
ُجوَع، َتَرَؾ َنْعَمْيِو ِفي َمْجِمِسِو َأْو َبعْ  ـَ ِإَلْيَيا َوَأَراَد الر  َض َما َجَمْسَنا َحْوَلُو، َوَكاَنْت َلُو َحاَجٌة َفَقا

نَّوُ  َـّ  َعَمْيِو، َواِ  ْرَداِء: َفَأَخَذ َرْكَوةا ِمْف َماٍء، َفاتََّبْعُتُو، َفَمَضى َساَعةا ُث ـَ َفَتَرَؾ َنْعَمْيِو، َقاَؿ َأُبو الدَّ َقا
ـْ َيْقِض َحاَجَتُو، َفَقاَؿ: "ِإنَُّو َأَتاِني آٍت ِمْف َربِّي َفَقاَؿ: ِإنَُّو  گ   گ   ڳ   ڳ   ڳ   }َرَجَع َوَل

َر َأْصَحاِبي"، َقاَؿ َأُبو  (1) {ں   ں   ڻ   ڻ  ڳ   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ    َفَأَرْدُت َأْف ُأَبشِّ

ْت َعَمى النَّاِس اآْلَيُة الَِّتي قبميا  ْرَداِء: َوَكاَنْت َقْد َشقَّ ]النساء:  {ڦ   ڦ   ڄ   ڄ   ڄ   }الدَّ
َـّ اْسَتْغَفَر َربَُّو َغَفَر َلُو؟ َقاَؿ "نعـ"، ثـ قمت 123 ْف َسَرَؽ، ُث فَّ َزَنى َواِ  [ َفُقْمُت: َيا َرُسوَؿ َّللاَِّ، َواِ 

ْف سرؽ ثـ استغفر للا، غفر للا لو،  فَّ َزَنى َواِ  "، َواِ  ـْ الثانية، قاؿ: "نعـ"، ُقْمُت الثَّاِلَثَة، َقاَؿ "َنَع
ْرَداِء َيْضِرُب َأْنَف َنْفِسِو ِبُأْصُبِعِو"،عمى رغـ أن َىَذا َحِديٌث  ف أبي الدرداء، َقاَؿ: َفَرَأْيُت َأَبا الدَّ

َياِؽ، َكِفي ِإْسَناِدِه َضْعفٌ  ا ِمْف َىَذا اْلَكْجِو ِبَيَذا السِّ  .(2)َغِريٌب ِجدِّ
 أولا: تخريج الحديث

بنحكه، مف  (4)مختصرًا، عف إبراىيـ بف مكسى، كأخرجو الطبراني (3)أخرجو أبك داكد
بنحكه، عف دمحم بف إبراىيـ، ثبلثتيـ )إبراىيـ كعمر  (5)طريق عمر بف فريد، كأكرده ابف حجر

ر بف إسماعيل بو، مرفكعًا، كلـ أعثر عميو عند ابف مردكيو.  كدمحم( عف ُمبشِّ
 ثانياا: دراسة رجاؿ اإلسناد

 َنِجيح:تمَّاـ بف  -1
 ، (7)، كقاؿ البخارؼ: "فيو نظر"(6)قاؿ ابف معيف: "ثقة"

                                                           

 [110( ]النساء: (1
 (.363/ 2( ابف كثير، تفسيره )ج(2
 .4854(، ح7/220( أبك داكد، سننو )ج(3
 .1786( ح1/505( الطبراني، الدعاء )ج(4
 .3579( ح14/598( ابف حجر، المطالب العالية )ج(5
 .5130( ترجمة429/ 4ركاية الدكرؼ )ج -( ابف معيف، تاريخو (6
 .2046( ترجمة157/ 2( البخارؼ، التاريخ الكبير )ج(7
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، كقاؿ أبك زرعة (2)، كقاؿ أبك حاتـ: "منكر الحديث ذاىب"(1)كقاؿ النسائي: "ال يعجبني"
، كقاؿ ابف عدؼ: (4)"-يعني: ما أعرؼ حقيقة أمره-، كقاؿ أحمد: "ما أعرفو (3): "ضعيف"

، كقاؿ ابف حجر: (6)، كقاؿ العقيمي: "يحدث بمناكير"(5)عميو""كعامة ما يركيو ال يتابعو الثقات 
 .(7)"ضعيف"

 : ضعيف.الخالصة
 كعب بف ُذْىل: -2

، (10)، كقاؿ أيضًا: "مجيكؿ"(9)، كقاؿ الذىبي: "ال ُيعرؼ"(8)ذكره ابف حباف في الثقات
 .(11)كقاؿ ابف حجر: "فيو ليف"
 : مجيكؿ.الخالصة

 ثالثاا: الحكـ عمى إسناد الحديث
، (12)سناده ضعيف؛ لضعف تّماـ، كلجيالة كعب بف ُذْىل، كقد ضعفو البكصيرؼ إ
 .(13)كاأللباني

 رابعاا: سبب حكـ ابف كثير عميو بالغرابة
الجيالَة مف الراكؼ كالتفرَد بالركاية،  -كهللا أعمـ-ذكر الغرابة الشديدة، كلعمو أراد بيا 

حديث غريب جدًا مف ىذا الكجو بيذا ىذا كذكر سببًا آخر كىك كجكد الضعف، حيث قاؿ: "
"، كقد خصص اإلسناد كالمتف بالغرابة؛ ألنو يكجد متف مشابو لو مع السياؽ، كفي إسناده ضعف

إسناد آخر، كىك صحيح، مثل ما أخرجو البخارؼ مف حديث َأِبي َذرٍّ َرِضَي ّللاَُّ َعْنُو، َقاَؿ: َقاَؿ 
                                                           

 .92، ترجمة27( النسائي، الضعفاء كالمتركككف  ص(1
 .1788(، ترجمة 445/ 2حاتـ، الجرح كالتعديل )ج( ابف أبي (2
 ( المرجع السابق، الصفحة نفسيا.(3
 المرجع نفسو، الصفحة نفسيا.( (4
 (.281/ 2( ابف عدؼ، الكامل في ضعفاء الرجاؿ )ج(5
 (.169/ 1( العقيمي، الضعفاء الكبير )ج(6
 .130( ابف حجر، تقريب التيذيب ص(7
 .5103( ترجمة 335/ 5( ابف حباف، الثقات )ج(8
 (.412/ 3( الذىبي، ميزاف االعتداؿ )ج(9

 .4654( ترجمة 147/ 2( الذىبي، الكاشف )ج(10
 .5639ترجمة 461( ابف حجر، تقريب التيذيب ص(11
 (.6/199( البكصيرؼ، إتحاؼ الخيرة الميرة )ج(12
 .5767(، رقـ الحديث 12/587( األلباني، السمسمة الضعيفة )ج(13
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َرِني-اِني آٍت ِمْف َربِّي، َفَأْخَبَرِني َرُسكُؿ ّللاَِّ ملسو هيلع هللا ىلص: "َأتَ  َأنَُّو: َمْف َماَت ِمْف ُأمَِّتي اَل  -َأْك َقاَؿ: َبشَّ
ْف َسَرَؽ" ْف َزَنى َكاِ  ْف َسَرَؽ؟ َقاَؿ: "َكاِ  ْف َزَنى َكاِ  ِ َشْيًئا َدَخَل الَجنََّة"، ُقْمُت: َكاِ  ، فيذا (1)ُيْشِرُؾ ِباَّللَّ

 السياؽ الصحيح.
 لدراسةخامساا: خالصة ا

إسناد الحديث ضعيف؛ لتفرد الضعيف كالمجيكؿ بالركاية، كحكـ ابف كثير عميو 
عند البخارؼ، ال كما  ف سياقو الصحيح كردبالغرابة؛ ليذا السبب، مع إرادة المتف أيضًا؛ إذ إ

 جاء في الركاية المدركسة، كهللا أعمـ.
 
(83 ، َثَنا َأْحَمُد بف يحيى بف خالد بف َحياف الرَّقِّيُّ : َحدَّ ( قاؿ ابف كثير: َقاَؿ الطََّبَراِنيُّ

َثَنا ُعْثَماُف ْبُف َسِعيِد ْبِف َكِثيِر ْبِف ِديَنا ، َحدَّ ـَ بِف ِزْبِريٍق اْلِحْمِصيُّ َثَنا ِإْسَحاُؽ ْبُف ِإْبَراِىي ٍر،    َحدَّ
َثنَ  ِ ْبِف َعْمٍرك        َعْف ُحَييِّ ْبفِ  ا اْبُف َلِييَعَة،َحدَّ ِ، َعْف َأِبي َعْبِد الرَّْحَمِف الُحُبمي، َعْف َعْبِد ّللاَّ َعْبِد ّللاَّ

ْمُس ِمْف َمْغِرِبَيا َخرَّ ِإْبِميُس اْبِف اْلَعاِص رضي هللا عنيما َقاَؿ: َقاَؿ النَِّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص:  "ِإَذا َطَمَعِت الشَّ
ا  ُيَناِدي َوَيْجَيُر: ِإَلِيي، ُمْرني َأْف َأْسُجَد ِلَمْف ِشْئَت"، َقاَؿ: "َفَيْجَتِمُع ِإَلْيِو َزَباِنَيُتُو َفَيُقوُلوَف: َساِجدا
َدُىـْ  ا ِإَلى اْلَوْقِت اْلَمْعُموـِ، َوَىذَ  ني، َما َىَذا التََّضر ُع؟ َفَيُقوُؿ: ِإنََّما َسَأْلُت َربِّي َأْف ُيْنِظر (2)َيا َسيِّ

ُؿ خطوة تضعيا  َفا"، َقاَؿ: "َفَأوَّ َـّ َتْخُرُج َدابَُّة اأْلَْرِض ِمْف َصْدٍع ِفي الصَّ "، َقاَؿ "ُث اْلَوْقُت اْلَمْعُموـُ
ا، َكَسَنُدُه َضِعيٌف، َكَلَعمَُّو ِمَف  ،(4)، َفَتْأِتي ِإْبِميَس َفَتْخطمو"(3)بأنطاكيا َىَذا َحِديٌث َغِريٌب ِجدِّ
ِ ْبُف َعْمٍرك َيْكـَ اْلَيْرُمكِؾ، َفَأمَّا َرْفُعُو َفُمْنَكٌر، َكّللاَُّ أَْعَمـُ  (5)الزَّاِمَمَتْيفِ   .(6)المََّتْيِف َأَصاَبُيَما َعْبُد ّللاَّ

                                                           

 .1237(، رقـ الحديث71/ 2)ج ( البخارؼ، صحيحو(1
( كالمراد أنيـ يقكلكف: يا سيدنا، فُذِكر بضمير الَغْيبة؛ بسبب قبح خركج المفع منيـ بمثمو، كىك كما في قصة (2

كفاة أبي طالب: "آخر ما كمميـ بو: ىك عمى ممة عبد المطمب"، كلـ يقل الناقل: أنا عمى ممة عبد المطمب، 
كالتصرفات، كىك أف مف حكى قكؿ غيره القبيح أتى بو بضمير الغيبة؛ لقبح صكرة لفظو فيذا مف أحسف اآلداب 

 ((.214/ 1الكاقع. )ينظر: النككؼ، شرح مسمـ )ج
/ 1)ينظر: ياقكت الحمكؼ، معجـ البمداف )ج ، لكنيا تحت السيادة التركية.( أنطاِكَية: قرية شامية قرب حمب(3

267.)) 
 ( أؼ تمطمو.(4
البعير الذؼ يحمل عميو المتاع، أؼ حمل بعيريف مف الِكَتاب، كىذا مف األسباب التي جعمت بعض  الزاممة:( (5

تحّكطًا، فمف ثـّ جاءت مركياتو أقل مف مركيات أبي ىريرة، مع أنو كاف أكثر  -ابف عمرك–الركاة ال يركؼ عنو 
/ 1النبكية عمى ضكء القرآف كالسنة )ج مف أبي ىريرة حديثًا؛ ألنو كاف قارئًا كاتبًا. )دمحم أبك ُشيبة، السيرة

126.)) 
 (.337/ 3( ابف كثير، تفسيره )ج(6
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 أولا: تخريج الحديث
 بنحكه، عف أحمد بف يحيى الرَّقِّيِّ بو، مرفكعًا. (1)أخرجو الطبراني
 ثانياا: دراسة رجاؿ اإلسناد

قَّّي:أحمد بف  -1  يحيى بف خالد بف حياف، أبو العباس الرَّ
    ، كقاؿ (3)، ككثقو أبك نصر ىبة هللا بف مَعاذ السْجِزؼ (2)ذكره الذىبي، كسكت عنو

 .(4)أبك الطيِّب المنصكرؼ: "صدكؽ؛ ألنو مشيكر مكِثر، كلـ ُيطَعف فيو"
 صدكؽ. الخالصة:

 إسحاؽ بف إبراىيـ بف ِزبريق اْلِحْمِصي   -2
شيخ، ال بأس بو، كلكنيـ يحسدكنو، كسمع يحيى بف معيف كقد أثنى "قاؿ أبك حاتـ: 

، كنقل ابف عساكر عف (7)، كذكره في ثقاتو(6)، كخرج لو ابف حباف في صحيحو(5)"عميو خيراً 
، أؼ أنو ثقة إذا ركػ عف غيره، كنقل (8)النسائي أنو قاؿ: "ليس بثقة عف عمرك بف الحارث"

، كقاؿ ابف حجر: "صدكؽ ييـ كثيرًا، كأطمق دمحم (9)داكد أنو قاؿ: "ليس بشيء"الذىبي عف أبي 
 .(10)بف عكؼ أنو يكذب"ا

 : صدكؽ يخطئ.الخالصة
 ابف لييعة -3

  ،(11)يـبعضعفو كثير مف النقاد، كتكسط فيو ض
 

                                                           

 .94(، رقـ الحديث36/ 1، كالمعجـ األكسط )ج111(، رقـ الحديث46/ 13( الطبراني، المعجـ الكبير )ج(1
 (.904/ 6( الذىبي، تاريخ اإلسبلـ )ج(2
 (.61 )ص( زيف الديف العراقي، ذيل ميزاف االعتداؿ (3
 (.194 )ص( أبك الطيب المنصكرؼ، إرشاد القاصي كالداني إلى تراجـ شيكخ الطبراني (4
 (.209/ 2( ينظر: ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديل )ج(5
 .1806(، رقـ الحديث111/ 5( ابف حباف، صحيحو )ج(6
 .12489(، رقـ الترجمة 113/ 8( ابف حباف، الثقات )ج(7
 (. كلـ أعثر عميو عند النسائي في كتبو.109/ 8( ابف عساكر، تاريخ دمشق )ج(8
 (. كلـ أعثر عميو عند أبي داكد في كتبو.181/ 1( الذىبي، ميزاف االعتداؿ )ج(9

 (.99 )ص( ابف حجر، تقريب التيذيب (10
، كالنسائي، الضعفاء كالمتركككف 4071(، رقـ الترجمة 358/ 7( ينظر: ابف سعد، الطبقات الكبرػ )ج(11
، كالمزؼ، 319(، رقـ الترجمة 160/ 2، كالدارقطني، الضعفاء كالمتركككف )ج346ترجمة (، رقـ ال64 )ص

 (.498/ 15تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )ج
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، قاؿ ابف الكياؿ: "كتبو (2)، كقد اختمط بعد احتراؽ كتبو(1)كقاؿ ابف حجر: "صدكؽ"
، فتككف ركاية مف ركػ عنو (3)ىػ"174سنة  -رحمو هللا-كهللا أعمـ، كتكفي  169احترقت سنة 

بف سعيد بف كثير تكفي سنة ف ركػ عنو بعد االحتراؽ، فعثماف قبل االحتراؽ أصح مم
ُتَردُّ ركايتو، ، فأغمب الظف أنو ركػ عنو بعد االحتراؽ، كلـ يثبت ما يدفع ىذا عنو، ف(4)ىػ209

 كهللا أعمـ.
ه ابف حجر في المرتبة الخامسة مف مراتب المدلسيف ، فبل (5)كعنده عمة التدليس، فقد عدَّ

 ُتجبُر ىذه العمة.
 صدكؽ يخطئ، كقد اختمط كدلس، كلـ تنجبر ىذه العمل. الخالصة:

 حيي بف عبد للا بف شريح: -4
 .(7)ييـ"، كقاؿ ابف حجر: "صدكؽ (6)ليَّنو أكثر النقاد
 صدكؽ يخطئ. الخالصة:

 ثالثاا: الحكـ عمى إسناد الحديث
إسناده ضعيف؛ لكجكد ثبلثِة ركاٍة برتبة صدكؽ يخطئ، كلـ يتاَبعكا، كلعمة االختبلط 

 كالتدليس عند ابف َلِييعة.
 رابعاا: سبب حكـ ابف كثير عميو بالغرابة

ذا الحديث، كحكـ عمى اإلسناد لعمو قصد بالغرابة التفرد التاـ، إذ ال يكجد سند آخر لي
بالضعف؛ لما سبق مف عمل، حيث قاؿ ابف كثير: "ىذا حديث غريب جدًا، كسنده ضعيف"، 
فُفِيـ أف الغرابة بمعنى التفرد، ألف الكاك لممغايرة، كشدد في غرابتو، لتفرد اإلسناد، كعدـ متابعتو 

كر"؛ ألف ظاىره أف يككف مف في أؼ طبقة، كقد تفرد الطبراني بإخراجو، ثـ قاؿ: "كرفعو من
اإلسرائيميات، كلعميا مف التي أخذىا عبد هللا بف عمرك رضي هللا عنيما مف كتب أىل الكتاب 

                                                           

 .3563(، رقـ الترجمة 319 )ص تقريب التيذيب( ابف حجر، (1
، ابف 58 (، رقـ الترجمة190 )ص( ينظر، سبط ابف العجمي، االغتباط بمف رمي مف الركاة باالختبلط (2

 .25(، رقـ الترجمة 481)صالكياؿ، الككاكب النيرات 
 (.483 )ص( ابف الكياؿ، الككاكب النيرات (3
 (.383 )ص تقريب التيذيب( ينظر: ابف حجر، (4
 .140(، رقـ الترجمة 54 )ص( ينظر: ابف حجر، طبقات المدلسيف (5
(، 72/ 3كابف حجر، تيذيب التيذيب )ج(، 489/ 7( ينظر: المزؼ، تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )ج(6

 .140رقـ الترجمة 
 .1605(، رقـ الترجمة 185 )ص( ابف حجر، تقريب التيذيب (7
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 كهللا أعمـ. -كما ذكر ابف كثير-التي غنميا يـك اليرمكؾ 
 خامساا: خالصة الدراسة

كاالختبلط إسناد الحديث ضعيف؛ لسكء حفع بعض ركاة اإلسناد كلـ ُيتاَبعكا، كلمتدليس 
عند ابف َلِييعة، كحكـ ابف كثير عميو بالغرابة لتفرد اإلسناد، كشدد في غرابتو لتكحد اإلسناد، أك 

 لعمة رفع المكقكؼ، كهللا أعمـ.
 

      ( قاؿ ابف كثير: َحِديُث اْبِف َعبَّاٍس َرِضَي ّللاَُّ َعْنُيَما َرَكاُه اْلَحاِفُع َأُبك َبْكِر 84) 
ـِ ْبِف ِإْدِريَس، َعْف َأِبيِو، َعْف َكْىِب ْبِف ُمَنبٍِّو، َعِف  مرُدكَيوْبُف ا ِفي َتْفِسيِرِه، ِمْف َحِديِث َعْبِد اْلُمْنِع

أف الشمس اْبِف َعبَّاٍس رضي هللا عنيما َمْرُفكًعا، َفَذَكَر َحِديًثا َطِكيبًل َغِريًبا، ُمْنَكًرا َرْفُعُو، كفيو "
َـّ َعاَدا ِإَلى َما َكاَنا  والقمر يطمعاف يومئذ مف المغرب َماَء َرَجَعا، ُث ذا انتصفا السَّ مقرونيف، وا 

َعى َأنَُّو َمْرُفكٌع، َفَأمَّا َكْقُفُو َعَمى  َعَمْيِو"، ا، َبْل ُمْنَكٌر، بل مكضكع ِإِف ادَّ   َكُىَك َحِديٌث َغِريٌب ِجدِّ
َفَغْيُر َمْدُفكٍع، َكّللاَُّ أَْعَمـُ  اْبِف َعبَّاٍس َأْك َكَىِب ْبِف ُمَنبٍِّو َكُىَك اأْلَْشَبوُ 

(1). 
 أولا: تخريج الحديث

 لـ أعثر لو عمى تخريج، غير ما نقمو ابف كثير عف ابف مردكيو.
 ثانياا: دراسة رجاؿ اإلسناد

 عبد الُمنعـ بف إدريس: -1
       ، كقاؿ ابف عدؼ: "صاحب أخبار (2)قاؿ اإلماـ البخارؼ عنو: "ذاىب الحديث"

، كقاؿ النسائي: "ليس (3)إسرائيل، ككىب بف منبو كغيره، ال يعرؼ باألحاديث المسندة"بني 
، كقاؿ ابف حباف: "يضع الَحِديث عمى َأِبيو كَعمى َغيره مف الثَِّقات، اَل يحل ااِلْحِتَجاج ِبِو (4)بثقة"

َكاَية َعنُو"    "يكذب عمى كىب ، كنقل الخطيب البغدادؼ عف أحمد بف حنبل أنو قاؿ: (5)َكاَل الرِّ
 .(7)، كقاؿ الذىبي: "مشيكر قصاص، ليس يعتمد عميو، تركو غير كاحد"(6)بف منبو"ا

 متركؾ. الخالصة:
                                                           

 (.338/ 3( ابف كثير، تفسيره )ج(1
 .1951(، رقـ الترجمة 138/ 6( البخارؼ، التاريخ الكبير )ج(2
 (.35/ 7( ابف عدؼ، الكامل في ضعفاء الرجاؿ )ج(3
 .387(، رقـ الترجمة 70 )صعفاء كالمتركككف ( النسائي، الض(4
 .776(، رقـ الترجمة 157/ 2( ابف حباف، المجركحيف )ج(5
 (.134/ 11( الخطيب البغدادؼ، تاريخ بغداد )ج(6
 .5270(، رقـ الترجمة 668/ 2( الذىبي، ميزاف االعتداؿ )ج(7
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 إدريس أبو عبد المنعـ: -2
، كقاؿ ابف عدؼ: (1)نقل ابف عدؼ عف ابف معيف أنو قاؿ: "يكتب مف حديثو الرقاؽ"

، كقاؿ (2)الضعفاء الذيف يكتب حديثيـ" "ليس لو كبير ركاية، كأحاديثو معدكدة، كأرجك أنو مف
قاؿ ك ، (4)قاؿ الدارقطني: "متركؾ"ك ، (3)ابف حباف: "يتقى حديثو مف ركاية ابنو عبد المنعـ عنو"

 .(5)ابف حجر: "ضعيف"
 ضعيف. الخالصة:

 ثالثاا: الحكـ عمى إسناد الحديث
باإلضافة إلى أف إسناده ضعيف جدًا؛ لكجكد راٍك متركؾ، كىك عبد المنعـ بف إدريس، 

 كالده ضعيف أيضًا.
 رابعاا: سبب حكـ ابف كثير عميو بالغرابة

لغرابة المتف كالسند: فغرابة المتف تكمف في التفرد التاـ؛ فبل يكجد ليذا الحديث إال ىذا 
نكر، بل لكجكد راٍك متركؾ، كبيَّف أف رفعو م ل النكارة في إسناده؛لمضعف الشديد، بالكجو، ك 
عمى ابف كىب، أك مكقكفة عمى ابف عباس رضي هللا  لمصكاب الكقف، فالركاية مقطكعةاألقرب 
؛ فمعميا مف اإلسرائيميات؛ ألنيما يأخذاف عف أىل الكتاب، خاصة -كما ذكر ابف كثير–عنيما 

كأما غرابة ، باإلضافة إلى أني لـ أعثر لمحديث عمى أية متابعة أك أؼ تخريج، (6)ابف كىب
في ذكر القمر كطمكعو مف المغرب؛ ألف ابف كثير ساؽ قبل ىذا الحديث  المتف فقد تككف 

ركاياٍت عديدة، صحَّح بعضيا، كأعلَّ بعضيا، لكنيا تشترؾ في طمكع الشمس مف مغربيا دكف 
 ذكر القمر، كهللا أعمـ.
 خامساا: الخالصة

لحديَث إسناد الحديث ضعيف جدًا، بل منكر؛ لترؾ أحد الركاة، كلذا َكصف ابُف كثير ا
كلغرابة المتف أيضًا؛  بالغرابة الشديدة، كأضاؼ إليو عمة رفع المكقكؼ، فرجح أنيا مكقكفة،

 كهللا أعمـ. لمخالفتو لمركايات الصحيحة،
 

                                                           

 (.34/ 2)ج الكامل في ضعفاء الرجاؿ( ابف عدؼ، (1
 السابق، الصفحة نفسيا.( المرجع (2
 .6802(، رقـ الترجمة 77/ 6( ابف حباف، الثقات )ج(3
 .356(، 163/ 2( الدارقطني، الضعفاء كالمتركككف )ج(4
 .294(، رقـ الترجمة 97 )ص( ابف حجر، تقريب التيذيب (5
 (.35/ 7( ينظر: ابف عدؼ، الكامل في ضعفاء الرجاؿ )ج(6
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َثَنا  -نقبًل عف ابف مردكيو-( قاؿ ابف كثير:85)  ، َحدَّ َثَنا َعِميُّ ْبُف َأِبي َحاِمٍد اْلَمِديِنيُّ َحدَّ
َثَنا ُمحَ َأْحَمُد ْبُف  َثَنا َأِبي، َحدَّ ، َحدَّ ـَ اأْلَْشَعِرؼُّ ل ْبِف ِإْبَراِىي َثَنا ُمَحمَُّد ْبُف ُمَفضَّ مَُّد ُمَحمَِّد ْبِف َسِعيٍد، َحدَّ

َبْيِر اْلَمكِّ  َثَنا َأِبي َقاَؿ: َسِمْعُت َأَبا الزُّ ُث، َعْف َجاِبِر ْبفِ اْبُف ُمَعاِكَيَة ْبِف َعمَّاٍر، َحدَّ ِ  يَّ ُيَحدِّ َعْبِد ّللاَّ
، َحتَّى (1)َكاَف َرُسوُؿ َّللاَِّ ملسو هيلع هللا ىلص ِإَذا َخَرَج َبَعَث َمَعُو َأُبو َطاِلٍب َمْف َيْكَمُؤهُ رضي هللا عنيما َقاَؿ: 

ـ ، ِإفَّ َّللاََّ َقْد َعَصَمِني،  (2) {  کژ   ژ   ڑ   ڑ}َنَزَلْت:  َفَذَىَب ِلَيْبَعَث َمَعُو، َفَقاَؿ: "َيا َع
، َكَىَذا اْلَحِديُث فَّ َىِذِه اآْلَيَة َمَدِنيَّةٌ َكَىَذا َحِديٌث َغِريٌب، َكِفيِو َنَكاَرٌة، َفإِ َل َحاَجَة ِلي ِإَلى َمْف َتْبَعُث"، 

 .(3)َيْقَتِضي َأنََّيا َمكِّيَّةٌ 
 : تخريج الحديثأولا 

 .(4)ابف مردكيوإلى أيضًا  السيكطي لـ أعثر عميو، كقد عزاه
، قاؿ األلباني: (5)كلو شاىد مف حديث ابف عباس رضي هللا عنيما، أخرجو الطبراني

 (.6)"ضعيف جدًا"
، مف حديث عائشة (8)، كالحاكـُ (7)كيعارض الحديثيف الُمَخرََّجْيف ما أخرجو الترمذؼُّ 

رضي هللا عنيا قالت: "كاف النبي ملسو هيلع هللا ىلص ُيْحَرس حتى نزلت ىذه اآلية"، قاؿ الترمذؼ: "حديث 
غريب"، كقاؿ الحاكـ: "حديث صحيح اإلسناد كلـ يخرجاه"، كقاؿ الذىبي في التمخيص: 

 .(12)األلباني، كصححو (11)، كالبييقي(10)، كأبك نعيـ(9)"صحيح"، ككذا أخرجو البللكائي
 
 

                                                           

 ((.146/ 1)ينظر: ابف منظكر، لساف العرب )( يكمؤه: أؼ يحريو كيحفظو. (1
 [.67( ]المائدة: (2

 (.139ك 138/ 3( ابف كثير، تفسيره )ج(3
 (.118/ 3( السيكطي، الدر المنثكر في التفسير بالمأثكر )ج(4
 .11663(، رقـ الحديث 11/256( الطبراني، المعجـ الكبير )ج(5
 .6440(، رقـ الحديث988/ 13)ج ( األلباني، سمسمة األحاديث الضعيفة كالمكضكعة(6
 .3046(، رقـ الحديث 5/251( الترمذؼ، سننو )ج(7
 .3221(، رقـ الحديث 2/342( الحاكـ، المستدرؾ )ج(8
 .1417(، رقـ الحديث 4/840( البللكائي، شرح أصكؿ اعتقاد أىل السنة كالجماعة )ج(9

 (.6/206( أبك نعيـ األصبياني، حمية األكلياء )ج(10
 .17730(، رقـ الحديث 9/14البييقي، السنف الكبرػ )ج( (11
 .2489(، رقـ الحديث5/644( األلباني، سمسمة األحاديث الصحيحة )ج(12
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 ثانياا: دراسة رجاؿ اإلسناد

ل األشعرؼ  (2)كأحمد بف دمحم بف سعيد (1)عمي بف أبي حامد المديني ، (3)كدمحم بف ُمَفضَّ
ل   : كميـ مجاىيل، كهللا أعمـ.(5)كدمحم بف معاكية بف عمار ،(4)بف إبراىيـ األشعرؼ اكمفضَّ

 ثالثاا: الحكـ عمى إسناد الحديث
 جدًا؛ لجيالة خمسة ركاة في اإلسناد.إسناده ضعيف 

 رابعاا: سبب حكـ ابف كثير عميو بالغرابة
لضعف اإلسناد الشديد؛ لكجكد مجاىيل، كالنفراد اإلسناد كذلؾ، كأضاؼ إليو كصف 
النكارة، كعنى نكارة المتف؛ لعدـ تكافق نزكؿ اآلية مع كقت نزكليا، فسكرة المائدة مدنية كمّّيا، 

      ، كأبك طالب في مكة، فيتعارضاف، حيث قاؿ(6) {  کژ   ڑ   ڑ  ژ }بما فييا آية: 
 "، كلـ َيذكر أؼُّ كفيو نكارة؛ فإف ىذه اآلية مدنية، كىذا الحديث يقتضي أنيا مكيةابف كثير: "

كقد ساؽ ابف كثير ركاية ابف عباس بعد ركاية جابر، ثـ قاؿ: "كىذا حديث صحيح ىذه الركايَة، 
كالصحيح أف ىذه اآلية مدنية؛ ليؤكد بذلؾ صحة ما ركاه كما ساقو مف الركايات أيضًا غريب"، 

 المعاِرضة قبل ركاية جابر كابف عباس رضي هللا عنيما.
 خامساا: خالصة الدراسة

إسناد الحديث ضعيف جدًا؛ لكجكد خمسة مجاىيل، كحكـ عمية ابف كثير بالغرابة؛ 
 ضاؼ إليو نكارة المتف؛ لمتعارض الحاصل، كهللا أعمـ.لجيالة أكثر ركاتو، كالنفراد اإلسناد، كأ

 
ِبيُع ْبفُ 86) َثَنا َأُبك َتْكَبَة الرَّ َثَنا َأِبي، َحدَّ ـٍ: َحدَّ َناِفٍع،  ( قاؿ ابف كثير: َقاَؿ اْبُف َأِبي َحاِت

َثَنا ُمَعاِكَيُة ْبفُ  ُه، َأْخَبَرِني         َحدَّ ـٍ َيْعِني َجدَّ ـٍ، َأنَُّو َسِمَع َأَبا َسبلَّ ـٍ، َعْف َأِخيِو َزْيِد ْبِف َسبلَّ َسبلَّ
َثِني َرُجٌل ِمْف ِكْنَدَة َقاَؿ: َأَتْيُت َعاِئَشَة َفَدَخْمُت َعَمْيَيا، َكَبْيِني َكَبْيَنَيا ِحجَ  اٌب، َعْبُد الرَّْحَمِف، َحدَّ

، َلَقدْ َحدَّ َفُقْمُت:  ـْ  َثِؾ َرُسوُؿ َّللاَِّ ملسو هيلع هللا ىلص َأنَُّو َيْأِتي َعَمْيِو َساَعٌة َل يممؾ فييا ألحد َشَفاَعةا؟ َقاَلْت: َنَع

                                                           

 ( لـ أعثر لو عمى أية ترجمة.(1
 .549(، رقـ الترجمة 138/ 1( ينظر: الذىبي، ميزاف االعتداؿ )(2
 ( لـ أعثر لو عمى أية ترجمة.(3
 .419(، رقـ الحديث583/ 15اإلسبلـ )( ينظر: الذىبي، تاريخ (4
 ( لـ أعثر لو عمى أية ترجمة.(5
 [.67( ]المائدة: (6



  200 

 

ـْ حيف يوضع الصراط ل َأَمِمُؾ أِلََحٍد ِفيَيا  َسَأْلُتُو َعْف َىَذا َوَأَنا َوُىَو ِفي ِشَعاٍر َواِحٍد، َقاَؿ: "َنَع
ـَ َأْيَف ُيْسَمُؾ ِبي، َوَيْوـَ َتْبَيض  ُوُجوٌه َوَتْسَود  ُوُجوٌه َحتَّى َأْنُظَر َماَذا ُيْفَعُل ِبيَشَفاَعةا   -َحتَّى َأْعَم

؟ َقاَؿ: -َأْو َقاَؿ ُيوَحى "، َفَقاَلْت: َوَما َيْسَتِحد  َوَما َيْسَتِحر  ، َوِعْنَد اْلِجْسِر ِحيَف َيْسَتِحد  َوَيْسَتِحر 
ْيِف، َوَيْسَتِحر  َحتَّى َيُكوَف ِمْثَل اْلَجْمَرِة، َفَأمَّا اْلُمْؤِمُف َفُيِجيزُ َيْسَتحِ  ُه َل د  َحتَّى َيُكوَف ِمْثَل َشْفَرِة السَّ

 -َيُضر ُه، َوَأمَّا اْلُمَناِفُق َفَيَتَعمَُّق َحتَّى ِإَذا َبَمَغ َأْوَسَطُو خر مف قدميو فييوي بيديو إلى قدميو
رأيت مف يسعى حافياا فتأخذه شوكة حتى تكاد تنفذ قدميو، فإنو كذلؾ ييوي بيده قالت: فيل 

ـَ َفَيْيوِ  َباِنَيُة ِبُخطَّاٍؼ ِفي َناِصَيِتِو َوَقَدِمِو، َفَتْقِذُفُو ِفي َجَينَّ ي ِفيَيا ورأسو ِإَلى َقَدَمْيِو َفَتْضِرُبُو الزَّ
ُجِل؟ َقاَلْت: ِثَقُل َعْشِر َخِمَفاٍت ِسَماٍف، َفَيْوَمِئٍذ ُيْعَرُؼ ُقْمُت: َما ِثَقُل ال -ِمْقَداَر َخْمِسيَف َعاماا رَّ

ـِ". ـْ َفُيْؤَخُذ ِبالنََّواِصي َواأْلَْقَدا ا، َكِفيِو َأْلَفاٌظ ُمْنَكٌر َرْفُعَيا،  اْلُمْجِرُموَف ِبِسيَماُى َىَذا َحِديٌث َغِريٌب ِجدِّ
َـّ، َكِمْثمُ  ـْ ُيَس ْسَناِد َمْف َل  .(1)ُو اَل ُيْحَتجُّ ِبِو، كهللا أعمـَكِفي اإْلِ
 أولا: تخريج الحديث

،    (3)مختصرًا، مف طريق عبد الرحمف، كأخرجو عبد الرزاؽ (2)أخرجو ابف أبي حاتـ
، كبلىما مطكاًل، مف طريق يحيى بف أبي كثير، كبلىما )عبد الرحمف كيحيى( (4)كابف األعرابي

 عف رجل مف ِكندة بو، مرفكعًا.
 دراسة رجاؿ اإلسناد ثانياا:
 راٍك ميمٌل، مجيكؿ.عبد الرحمف:  -1
 راٍك مبيـٌ، مجيكؿ.رجل مف ِكْندة:  -2

 ثالثاا: الحكـ عمى إسناد الحديث
إسناده ضعيف جدًا؛ لكجكد راكَيْيف مجيكَليف، فُيعُد معضبًل؛ ألنو كالمنقطع في طبقتيف 

 متتاليتيف.
 رابعاا: سبب حكـ ابف كثير عميو بالغرابة

لضعف اإلسناد الشديد، كمدار إسناده عمى راٍك مجيكؿ كقد تفرد بو، كأضاؼ إليو نكارة 
رفع الحديث، أك استبعاد أف يككف حديثًا مرفكعًا، حيث قاؿ ابف كثير: "ىذا حديث غريب جدًا، 

ت فيو كفيو ألفاظ منكٌر رفُعيا، كفي اإلسناد مف لـ ُيسَـّ، كمثُمو ال ُيحَتج بو، كهللا أعمـ"، فاجتمع

                                                           

 (.461/ 7( ابف كثير، تفسيره )ج(1
 .3948(، رقـ الحديث728/ 3( ابف أبي حاتـ، تفسيره )ج(2
 .1131(، رقـ الحديث293/ 1( عبد الرزاؽ الصنعاني، مصنفو )ج(3
 .1451(، 714/ 2( ابف األعرابي، معجمو )ج(4
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 عمل عدة، فكاف ضعيفًا جدًا، كهللا أعمـ.
 خامساا: خالصة الدراسة

إسناد الحديث ضعيف جدًا؛ لكجكد راكييف مجيكليف، كمداره عمى مجيكؿ، كقد انفرد بو، 
 كحكـ عميو ابف كثير بالغرابة، ليذه األسباب، كهللا أعمـ.

 
َحِديًثا َغِريًبا َعِجيًبا ِفي ِإْسَناِدِه  -أؼ ابف أبي حاتـ–قاؿ ابف كثير: َكَرَكػ َىاُىَنا  (87) 

َثَنا ُدْلَيـُ  ، َحدَّ اِرِميُّ َثَنا َقْيُس ْبُف َحْفٍص الدَّ َثَنا َأِبي َكَأُبك ُزْرَعَة َقااَل، َحدَّ ـٍ َكَمْتِنِو َفَقاَؿ: َحدَّ  ْبُف َدْىَث
َثنِ  ، َحدَّ َثَنا َعاِئُذ ْبُف َرِبيَعَة النَُّمْيِرؼُّ ، َحدَّ : اْلِعْجِميُّ ـْ َوَفُدوا َعَمى  ي ُقرَُّة ْبُف ُدْعُمكٍص النَُّمْيِرؼُّ َأنَُّي

وا: َيا َرُسوَؿ َّللاَِّ َرُسوِؿ َّللاَِّ ملسو هيلع هللا ىلص َفَقاُلوا: َيا َرُسوَؿ َّللاَِّ َما َتْعَيُد ِإَلْيَنا! َقاَؿ: "ل تمنعوا اْلَماُعوف"، َقالُ 
ِر، َوِفي اْلَحِديَدِة، َوِفي اْلَماِء"، قالوا: فأي الحديدة؟ قاؿ: "قدروكـ َوَما اْلَماُعوُف؟ َقاَؿ: "ِفي اْلَحجَ 

َغِريٌب الن َحاُس، َوَحِديُد اْلَفْأِس الَِّذي َتْمَتِيُنوَف ِبِو"، َقاُلوا: وما الحجر؟ قاؿ: "قدروكـ اْلِحَجاَرُة"، 
ا َكَرْفُعُو ُمْنَكٌر، َكِفي ِإْسَناِدِه َمْف اَل ُيْعَرُؼ،  َكّللاَُّ أَْعَمـُ ِجدِّ

(1). 
 أولا: تخريج الحديث

بنحكه كفيو قصة، كبلىما مف طريق ُدْلَيـ  (3)بمثمو، كالكاحدؼ (2)أخرجو ابف أبي حاتـ
ـٍ اْلِعْجِمّي بو، مرفكعًا.ا  ْبف َدْىَث

 ، مف حديث قرة بف ُدْعمكص، مرفكعًا.مرُدكَيوإلى ابف  (4)كعزاه السيكطي
 .(5)ُشَريح رضي هللا عنو، أخرجو البييقي كلو شاىد مف حديث الحارث بف

، (6)ا، أخرجو الطبرانير، مف حديث أـ عطية رضي هللا عنيمختصآخر كلو شاىد 
سنادىما   . (7)ضعيفكا 
 
 

                                                           

 (.471/ 8( ابف كثير، تفسيره )ج(1
 .19503(، رقـ الحديث3469/ 10)ج ( ابف أبي حاتـ، تفسيره(2
 .1439(، رقـ الحديث559ك558/ 4( الكاحدؼ، الكسيط في تفسير القرآف المجيد )ج(3
 (.644/ 8( السيكطي، الدر المنثكر في التفسير بالمأثكر )ج(4
 .7248(، ج10/112)ج( البييقي، شعب اإليماف (5
 .162(، رقـ الحديث28/66( الطبراني، المعجـ الكبير )ج(6
(، كخالد الباتمي، التفسير النبكؼ 644/ 8( ينظر: السيكطي، الدر المنثكر في التفسير بالمأثكر )ج(7
(2/879.) 
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 ثانياا: دراسة رجاؿ اإلسناد

1- : ـٍ اْلِعْجِمي  ـُ ْبُف َدْىَث  ُدْلَي
، كضعفو (2)ِحباف في الثقات، كذكره ابف (1)ذكره ابف أبي حاَتـ كلـ يذكر في حكمو شيء

، كنقل عف األْزدؼ أنو قاؿ: "يتكممكف (4)، كقاؿ في مكطف آخر: "تكمـ فيو، كلـ ُيتَرؾ"(3)الذىبي
 .(5)فيو"

 ضعيف. الخالصة:
2- :  َعاِئُذ ْبُف َرِبيَعَة الن َمْيِري 

 .(6)ذكره ابف حباف في الثقات
 : مجيكؿ.الخالصة

 ثالثاا: الحكـ عمى إسناد الحديث
 إسناده ضعيف؛ لضعف راٍك، كلجيالة آخر.

 رابعاا: سبب حكـ ابف كثير عميو بالغرابة
الجتماع عدة أسباب، كىي ضعف أحد الركاة، ككجكد راٍك مجيكؿ، كانفراد اإلسناد، 

إسناده  كرفعو منكر، كفي ،كاستنكار الرفع، فمعمو غرابة المتف الذؼ عناه، حيث قاؿ: "غريب جداً 
كعجيب في إسناده كمتنو؛ كالذؼ   أعمـ"، بل ذكر أكؿ الحديث أنو غريبمف ال يعرؼ، كهللا
أنو ساؽ قبل ىذه الركاية ركاياٍت عدة، كآثارًا مكقكفة، تخالف ما  -كهللا أعمـ–حممو عمى ذلؾ 

 جاء في ىذه الركاية.
 خامساا: خالصة الدراسة

في الضعف،  إسناد الحديث ضعيف، كشدد ابف كثير في غرابتو؛ الجتماع عدة أسباب
 كمف أبرزىا الجيالة كاالنفراد، كهللا أعمـ.

 
  

                                                           

 .1986(، رقـ الترجمة 436/ 3( ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديل )ج(1
 .7779(، رقـ الترجمة 292/ 6لثقات )ج( ينظر: ابف حباف، ا(2
 .1356(، رقـ الترجمة 130 )ص( ينظر: الذىبي، ديكاف الضعفاء (3
 (.28/ 2( الذىبي، ميزاف االعتداؿ )ج(4
 ( المرجع السابق، الصفحة نفسيا.(5
 .10154(، رقـ الترجمة 297/ 7)ج الثقات( ينظر: ابف حباف، (6
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 المطمب الثالث
 اقتراف الحكـ بغرابة اإلسناد والمتف بالحكـ عمى الراوي 

ـِ  (88) كِر ِبُطكِلِو، ِمْف َطِريِق اْلَحاِفِع َأِبي اْلَقاِس يَنا َحِديَث الصُّ قاؿ ابف كثير: َكَقْد ُركِّ
َثنَ  ، َحدَّ َثَنا َأْحَمُد ْبُف اْلَحَسِف اْلِمْصِرؼُّ اأْلَْيِميُّ َكااَلُت"، َقاَؿ: َحدَّ ، ِفي ِكَتاِبِو "الطِّ ـٍ الطََّبَراِنيِّ ا َأُبك َعاِص

، َعْف النَِّبيُل، حَ  َثَنا ِإْسَماِعيُل ْبُف َراِفٍع، َعْف ُمَحمَِّد ْبِف ِزَياٍد، َعْف ُمَحمَِّد ْبِف َكْعٍب اْلُقَرِظيِّ       دَّ
َثَنا َرُسكُؿ ّللاَِّ ملسو هيلع هللا ىلص َكُىَك ِفي َطاِئَفٍة ِمْف َأْصحَ  "ِإفَّ َّللاََّ  اِبِو، َفَقاؿَ َأِبي ُىَرْيَرَة َرِضَي ّللاَُّ َعْنُو، َقاَؿ: َحدَّ

وَر، َفَأْعَطاُه ِإْسَراِفيَل، َفُيَو َواِضُعُو َعَمى ِفيِو،  َمَواِت َواأْلَْرِض، َخَمَق الص  َلمَّا َفَرَغ ِمْف َخْمِق السَّ
وُر؟ َقاَؿ: "ا ا َبَصَرُه ِإَلى اْلَعْرِش َيْنَتِظُر َمَتى ُيْؤَمُر" ُقْمُت: َيا َرُسوَؿ َّللاَِّ َوَما الص  ْلَقْرُف" َشاِخصا
َمَواِت َواأْلَ  ـَ َداَرٍة ِفيِو َكَعْرِض السَّ ، ِإفَّ َعْظ ْرِض، ُقْمُت: َكْيَف ُىَو؟ َقاَؿ: "َعِظيـٌ َوالَِّذي َبَعَثِني ِباْلَحقِّ
ْعِق، وَ      الثَّاِلَثُة: ُيْنَفُخ ِفيِو َثاَلُث َنَفَخاٍت: النَّْفَخُة اأْلُوَلى: َنْفَخُة اْلَفَزِع، َوالثَّاِنَيُة: َنْفَخُة الصَّ

ـْ اْلُجَينَِّمي وَف، ……. نفخة القياـ لرب العالميف، ، َمْكُتوٌب ِفي ِرَقاِبِي      َحتَّى َيُكوُنوا َأْمَثاَؿ الذَّرِّ
ْحَمِف، يعرفيـ أىل الجنة بذلؾ الكتاب وما َعِمُموا َخْيراا َّللَِّ َقط ، َفَيْمُكُثوَف ِفي اْلَجنَِّة           ُعَتَقاُء الرَّ
َـّ َيُقوُلوَف: َربََّنا اْمُح َعنَّا َىَذا اْلِكَتاَب، فيمحوه للا ، ُث ـْ     َما َشاَء َّللاَُّ، َوَذِلَؾ اْلِكَتاُب ِفي ِرَقاِبِي

ا، َكِلَبْعِضِو َشَكاِىُد  عز وجل عنيـ"، ثـ ذكره بطكلو، ثـ قاؿ: َىَذا َحِديٌث َمْشُيكٌر، َكُىَك َغِريٌب ِجدِّ
َد ِبِو ِإْسَماِعيُل ْبُف َراِفٍع، َقاصُّ أىل المدينة، ِفي اأْلََحادِ  َقِة، َكِفي َبْعِض َأْلَفاِظِو َنَكاَرٌة، َتَفرَّ يِث اْلُمَتَفرِّ

َفُو، َكَنصَّ َعَمى َنَكاَرِة َحِديِثِو َغْيُر َكاِحدٍ  ـْ َمْف َضعَّ ـْ َمْف َكثََّقُو َكِمْنُي ِمَف  َكَقِد اْخُتِمَف ِفيِو، َفِمْنُي
ـْ َمْف َقاَؿ ِفياأْلَ  ِس، َكِمْنُي ، َكَعْمِرك ْبِف َعِميٍّ اْلَفبلَّ ـٍ الرَّاِزؼِّ ِو: "ُىَك ِئمَِّة، َكَأْحَمَد ْبِف َحْنَبٍل، َكَأِبي َحاِت

: "َأَحاِديُثُو ُكمَُّيا ِفيَيا َنَظٌر، ِإالَّ َأنَُّو َيْكُتُب َحِديَثُو ِفي ُجْمَمِة ا َعَفاِء"، َمْتُركٌؾ"، َكَقاَؿ اْبُف َعِدؼٍّ لضُّ
ِحَدٍة، ُقْمُت: َكَقِد اْخُتِمَف َعَمْيِو ِفي ِإْسَناِد َىَذا اْلَحِديِث َعَمى ُكُجكٍه َكِثيَرٍة َقْد َأْفَرْدُتَيا ِفي ُجْزٍء َعَمى 

ا، َكُيَقاُؿ: ِإنَُّو َجَمَعُو ِمْف َأَحاِديَث َكِثيَرٍة، َكَجَعَمُو ِسَياقً  ا َكاِحًدا َفُأْنِكَر َعَمْيِو َكَأمَّا ِسَياُقُو َفَغِريٌب ِجدِّ
اِج اْلِمزِّؼَّ َيُقكُؿ: ِإنَُّو َرَأػ ِلْمَكِليِد بف مسمـ مصن فا قد ِبَسَبِب َذِلَؾ، َكَسِمْعُت َشْيَخَنا اْلَحاِفَع َأَبا اْلَحجَّ

 .(1)جمعو، كالشكاىد لبعض مفردات ىذا الحديث، فاهلل أعمـ
 أولا: تخريج الحديث

   بنحكه،  (4)بنحكه، كأبك الشيخ األصبياني (3)بنحكه، كالَمْرَكزؼُّ  (2)َكْيوأخرجو إسحاؽ بف راىَ 

                                                           

 (.252/ 3( ابف كثير، تفسيره )ج(1
 .10(، رقـ الحديث84/ 1( إسحاؽ بف راىكيو، مسنده )ج(2
 .273(، رقـ الحديث283/ 1( المركزؼ، تعظيـ قدر الصبلة لدمحم بف نصر المركزؼ )ج(3
 .386(، رقـ الحديث821/ 3( أبك الشيخ األصبياني، العظمة )ج(4
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بنحكه، خمستيـ مف طريق إسماعيل بف رافع بنحك اإلسناد،  (2)مختصرًا، كالبييقي (1)كابف الُمقرغ 

مرفكعًا. كقد اختمف فيو فيما بيف دمحم بف يزيد كبيف أبي ىريرة رضي هللا عنو، عمى النحك 
 التالي:

كما عند أبي الشيخ … عف دمحم بف يزيد بف أبي زياد، عف دمحم بف كعب، عف أبي ىريرة -1
 األصبياني.

عف دمحم بف يزيد، عف دمحم بف كعب القرظي، عف رجل مف األنصار، عف أبي ىريرة     -2
 كما عند المركزؼ.… رضي هللا عنو

رظي، عف أبي ىريرة     عف دمحم بف يزيد، عف رجل مف األنصار عف دمحم بف كعب الق -3
 كما عند ابف المقرغ كالبييقي.… رضي هللا عنو 

عف دمحم بف يزيد، عف رجل مف األنصار، عف دمحم بف كعب القرظي، عف رجل مف  -4
 كما عند إسحاؽ.… األنصار

 ثانياا: دراسة رجاؿ اإلسناد
 إسماعيل بف رافع: -1

كقد قاؿ ابف عدؼ: "أحاديُثو كمُّيا ، (3)اتفق النقاد عمى تضعيفو، كتشدد بعضيـ فتركو
، كقاؿ     (5)، كقاؿ الذىبي: "ضعيف كاه"(4)مما فيو نظر، إالَّ أنو يكتب حديثو في جممة الضعفاء"

ابف حباف: "يقمب األخبار، حتى صار الغالب عمى حديثو المناكير، التي تسبق إلى القمب أنو 
د ليا"  . (7)الحفع"، كقاؿ ابف حجر: "ضعيف (6)كاف كالمتعمِّ
 ضعيف. الخالصة:

 
 

                                                           

 . 1090(، رقـ الحديث333 )ص( ابف المقرغ، معجمو (1
 .609(، رقـ الحديث336 )ص( البييقي، البعث كالنشكر (2
(، 3/88(، كالمزؼ، تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )ج169/ 2( ينظر: ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديل )ج(3

 .872(، رقـ الترجمة 227/ 1كالذىبي، ميزاف االعتداؿ )ج
 (.454/ 1( ابف عدؼ، الكامل في ضعفاء الرجاؿ )ج(4
 (.245/ 1الكاشف )ج( الذىبي، (5
 .42(، رقـ الترجمة 124/ 1( ابف حباف، المجركحيف )ج(6
 .442(، رقـ الترجمة 107 )ص( ابف حجر، تقريب التيذيب (7
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 دمحم بف يزيد بف أبي زياد: -2
، كقاؿ في مكطف: "ليس (2)، كقاؿ الذىبي: "مجيكؿ"(1)قاؿ أبك حاتـ: "مجيكؿ"

 .(4)، كقاؿ ابف حجر: "مجيكؿ الحاؿ"(3)بحجة"
 مجيكؿ. الخالصة:

 ثالثاا: الحكـ عمى إسناد الحديث
إسناده ضعيف جدًا؛ الجتماع عدة أسباب، منيا: ضعف إسماعيل بف رافع، كجيالة دمحم 

بف يزيد، كاضطراب أسانيد الحديث، كجاء في بعضيا رجٌل مبيـ، كقد قاؿ اإلماـ البخارؼ: ا
ـَ البخارؼ قصد باإلرساؿ االنقطاَع؛ بسبب الجيالة، كهللا أعمـ.(5)"مرسل، كلـ يصح"  ، فمعل اإلما

 سبب حكـ ابف كثير عميو بالغرابة رابعاا:
كأما سياقو فغريب جدًا"، فقصد …. قاؿ اإلماـ ابف كثير عف الحديث: "كىك غريب جداً 

لضعف اإلسناد مف ك  ،-كما أشار ابف كثير–لتفرد إسماعيل بف رافع  باألكؿ اإلسناَد؛ كذلؾ
لمتَف؛ كذلؾ ألف المتف مأخكذ ، كالختبلؼ اإلسناد كاضطرابو، كأما الغرابة الثانية فأراد اعدة كجكه

مف عدة أحاديث، كبعضيا صحيح، كقد انتقاىا أحد الركاة، كلعمو إسماعيل بف رافع، كهللا أعمـ، 
 اً و مف أحاديَث كثيرٍة، كجعمو سياقكقد بيف ابُف كثير سبَب غرابة المتف، فقاؿ: "كيقاؿ: إنو جمع

 فُأنِكر عميو بسبب ذلؾ"، كهللا أعمـ. اً كاحد
 خالصة الدراسة خامساا:

إسناده ضعيف جدًا؛ لضعف راٍك، كجيالة آخر، كالضطراب اإلسناد، كأما متنو فمو 
 أصل في أحاديَث متفرقة، كهللا أعمـ.

 
  

                                                           

 .567(، 126/ 8( ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديل )ج(1
 (.380 )ص( الذىبي، ديكاف الضعفاء (2
 .5221(، رقـ الترجمة 231/ 2( الذىبي، الكاشف )ج(3
 .6398(، رقـ الترجمة 513 )ص( ابف حجر، تقريب التيذيب (4
 (.260/ 1( البخارؼ، التاريخ الكبير )ج(5
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، َعِف  (89) َثَنا َأُبك ُمكَسى اْلَيَرِكؼُّ قاؿ ابف كثير: َكَقاَؿ اْلَحاِفُع َأُبك َيْعَمى ِفي ُمْسَنِدِه: َحدَّ
ـِ ْبِف َعْبِد الرَّْحمَ  ، َعِف اْلَقاِس ـْ ؟ َقاَؿ: َنَع ِف، اْلَعبَّاِس ْبِف اْلَفْضِل َقاَؿ: ُقْمُت اْبُف اْلَفْضِل اأْلَْنَصاِرؼُّ

، َعْف َجاِبِر ْبِف َعْبِد ّللاَِّ رضي هللا عنو، َقاَؿ:  َعْف ُمَحمَِّد ْبفِ  ُكْنُت َمَع َرُسوِؿ َّللاَِّ ملسو هيلع هللا ىلص ِفي َعِميٍّ
: َغْزَوِة َتُبوَؾ، َفَأْقَبْمَنا َراِجِعيَف ِفي َحرٍّ َشِديٍد، َفَنْحُف ُمَتَفرُِّقوَف َبْيَف َواِحٍد َواْثَنْيِف منتشريف، قاؿ

ـْ ُمَحمٌَّد؟ َوَمَضى َأْصَحاِبي َوَوَقْفُت وكنت في أوؿ ال َـّ َقاَؿ: َأي ُك ، ُث ـَ عسكر إذ َعاَرَضَنا َرُجٌل َفَسمَّ
ْوِبِو َعَمى َرْأِسِو َمَعُو، َفِإَذا َرُسوُؿ َّللاَِّ ملسو هيلع هللا ىلص َقْد َأْقَبَل ِفي َوَسِط اْلَعْسَكِر َعَمى َجَمٍل َأْحَمَر، ُمَقنٌَّع ِبثَ 

ـْ ُىَو؟ َفُقْمُت: ِمَف الشَّ  اِئُل، َىَذا َرُسوُؿ َّللاَِّ ملسو هيلع هللا ىلص قد َأَتاَؾ، َفَقاَؿ: َأي ُي َصاِحُب ْمِس، َفُقْمُت: َأي َيا السَّ
ـِ َراِحَمِتُو، َفَكفَّ َعَمْيِو َرُسوُؿ َّللاَِّ ملسو هيلع هللا ىلص َفَقاَؿ: َأْنَت ُمَحمٌَّد؟ َقاَؿ:  اْلَبْكِر اأْلَْحَمِر، َفَدَنا ِمْنُو َفَأَخَذ ِبِخَطا

ي ُأِريُد َأْف َأْسَأَلَؾ َعْف ِخَصاٍؿ َل َيْعَمُمُيفَّ َأَحٌد ِمْف َأْىِل اأْلَْرِض ِإلَّ َرُجٌل َأوْ  َرُجاَلِف؟  "َنَعـ"، َقاَؿ: ِإنِّ
ـُ  َفَقاَؿ َرُسوُؿ َّللاَِّ ملسو هيلع هللا ىلص "سل عما شئت"، قاؿ: َيا ُمَحمَُّد َأَيَناـُ  ؟ َفَقاَؿ َرُسوُؿ َّللاَِّ ملسو هيلع هللا ىلص: "َتَنا النَِّبي 

َـّ َقاَؿ: َيا ُمَحمَُّد ِمْف َأْيَف ُيْشِبُو اْلَوَلُد َأَباُه َوُأمَّوُ  ـُ َقْمُبُو"، َقاَؿ: َصَدْقَت ُث  ؟ َفَقاَؿ َعْيَناُه َوَل َيَنا
ُجِل َأْبَيُض َغِميٌظ، َوَماُء اْلَمْرَأِة َأْصَفُر َرِقيٌق، َفَأي  اْلَماءَ  ْيِف َغَمَب َعَمى َرُسوُؿ َّللاَِّ ملسو هيلع هللا ىلص: "َماُء الرَّ
ُجِل ِمَف اْلَوَلِد، َوَما ِلْمَمْرَأِة ِمْنُو؟  ُجِل اآْلَخِر َنَزَع اْلَوَلُد" َفَقاَؿ: َصَدْقَت، َفَقاَؿ: َما ِلمرَّ َفَقاَؿ: "ِلمرَّ
َـّ َقاَؿ: َيا ُمَحمَّ  ْعُر" َقاَؿ: َصَدْقَت، ُث ـُ َوالشَّ ـُ َوالدَّ ـُ َواْلُعُروُؽ َواْلَعَصُب، َوِلْمَمْرَأِة المَّْح ُد َما َتْحَت اْلِعَظا

؟ َقاَؿ "َأْرٌض"، َقاَؿ: َفَما ؟ َفَقاَؿ َرُسوُؿ َّللاَِّ ملسو هيلع هللا ىلص: "َخْمٌق" َفَقاَؿ: َفمَ -َيْعِني اأْلَْرَض  -َىِذِه؟  ـْ ا َتْحَتُي
 َتْحَت اأْلَْرِض؟ َقاَؿ: "اْلَماُء"، َقاَؿ: َفَما َتْحَت اْلَماِء؟ َقاَؿ: "ُظْمَمٌة"، َقاَؿ: َفَما َتْحَت الظ ْمَمِة؟ َقاَؿ:

لثََّرى؟ َفَفاَضْت َعْيَنا َرُسوِؿ َّللاَِّ "اْلَيَواُء"، َقاَؿ: َفَما َتْحَت اْلَيَواِء؟ َقاَؿ: "الثََّرى"، َقاَؿ: َفَما َتْحَت ا
ـَ  ملسو هيلع هللا ىلص ِباْلُبَكاِء، َوَقاَؿ: "انقطع عمـ الخمق عند عمـ الخالق، أييا السائل ما المسؤوؿ َعْنَيا ِبَأْعَم

اِئِل؟"، َقاَؿ: َفَقاَؿ: َصَدْقَت، َأْشَيُد َأنََّؾ َرُسوَؿ َّللاَِّ، َفَقاَؿ َرُسوُؿ َّللاَِّ   ملسو هيلع هللا ىلص: "َأي َيا النَّاُس َىْل ِمَف السَّ
ـُ، َقاَؿ: "َىَذا جبريل عميو السالـ"، َىَذا َحِديٌث َغِريٌب  َتْدُروَف َمْف َىَذا؟" َقاُلوا: َّللاَُّ َوَرُسوُلُو َأْعَم

ـُ ْبُف َعْبِد الرَّْحَمِف َىَذا، َكقَ  َد ِبِو اْلَقاِس ا، َكِسَياٌؽ َعِجيٌب، َتَفرَّ ْد َقاَؿ ِفيِو َيْحَيى ْبُف َمِعيٍف: "َلْيَس ِجدِّ
: "اَل ُيْعَرُؼ"، ُقْمُت: َكَقْد َخَمَط ِفي ىَ  ، َكَقاَؿ اْبُف َعِدؼٍّ ـٍ الرَّاِزؼُّ َفُو َأُبك َحاِت َذا ُيَساِكؼ َشْيًئا"، َكَضعَّ

َتَمُل َأنَُّو َتَعمََّد ذلؾ أك أدخل اْلَحِديِث، َكَدَخَل َعَمْيِو َشْيٌء ِفي َشْيٍء َكَحِديٌث ِفي َحِديٍث، َكَقْد ُيحْ 
 .(1)عميو فيو، كهللا أَْعَمـُ 
 أولا: تخريج الحديث

   لـ أعثر لو عمى تخريج، كلـ أجده في مسند أبي يعمى، فمعمو مف جزء مفقكد منو، 
 كهللا أعمـ.

                                                           

 (.243ك242/ 5( ابف كثير، تفسيره )ج(1
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 ثانياا: دراسة رجاؿ اإلسناد
 العباس بف الفضل األنصاري: -1

، كقاؿ ابف حجر: (2)، كقد قاؿ الذىبي: "كاه"(1)ديداتفق العمماء عمى ضعفو الش
 .(3)"متركؾ"

 : ضعيف جدًا.الخالصة
 القاسـ بف عبد الرحمف األنصاري: -2
، كقاؿ أبك حاتـ: "ضعيف (4)نقل ابف أبي حاتـ عف ابف معيف أنو قاؿ: "ليس بشيء"  

 .(6)، كقاؿ أبك زرعة: "منكر الحديث"(5)الحديث، مضطرب الحديث"
 ضعيف جدًا. الخالصة:

 ثالثاا: الحكـ عمى إسناد الحديث
 إسناده ضعيف جدًا؛ لكجكد راكييف شديَدؼ الضعف.

 رابعاا: سبب حكـ ابف كثير عميو بالغرابة
، كقد شدد ابف كثير في غرابتو، حيث كانفراد القاسـ بف دمحم بولضعف اإلسناد الشديد، 

كأتبعو بالحكـ عمى المتف؛ ألنو ليس لممتف مثيٌل قاؿ: "ىذا حديث غريب جدًا، كسياؽ عجيب"، 
في كتب الحديث، ففيو حكايات عجيبة، لكف كردت بعُض ألفاظو في أحاديَث صحيحٍة مثل: 

ـُ َقْمُبُو" ـُ َعْيَناُه َكاَل َيَنا "َتَنا
       ، فيظير أنو انتقى ىذا الحديث مف عدة أحاديث، حيث قاؿ (7)

الحديث، كَدَخل عميو شيٌء في شيء كحديٌث في حديث، كقد ابف كثير: "كقد َخَمط في ىذا 
ُيحَتمل أنو تعمد ذلؾ أك أدخل عميو فيو، كهللا أعمـ"، كقد عمل ابف كثير تغريبو لمحديث بالحكـ 

 عمى الراكؼ الضعيف في اإلسناد.
 

                                                           

، كابف عدؼ، الكامل في ضعفاء 1166(، رقـ الترجمة 212/ 6( ينظر: ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديل )ج(1
(، رقـ 242-239/ 14لمزؼ، تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )ج، كا1183(، رقـ الترجمة 6/3الرجاؿ )ج
 .3135الترجمة 

 .2608(، رقـ الترجمة 536/ 1( الذىبي، الكاشف )ج(2
 (.293 )ص( ابف حجر، تقريب التيذيب (3
 (.113/ 7( ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديل )ج(4
 ( المرجع السابق، الصفحة نفسيا.(5
 سيا. ، الصفحة نفنفسو( المرجع (6
 .763(، رقـ الحديث528/ 1( مسمـ، صحيحو )ج(7
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 خامساا: خالصة الدراسة
    سناد، كحكـ إسناد الحديث ضعيف جدًا؛ لضعف راكييف ضعفًا شديدًا، كالنفراد اإل

 ابف كثير بغرابة اإلسناد كغرابة المتف؛ لما ذكرت مف أسباب، كهللا أعمـ.
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 المطمب الرابع
 لمتف بتصحيح إسناده وتوثيق رجالواقتراف الحكـ بغرابة اإلسناد وا

      ِمْف َطِريَقْيِف، َعْف ِإْسَماِعيَل  مرُدكَيوقاؿ ابف كثير: كقد ركػ الحافع ابف  (90) 
َقاَؿ: َقاَؿ    ْبِف َعيَّاٍش، َعْف ِإْسَماِعيَل ْبِف َيْحَيى، َعْف ِمْسَعٍر، َعْف َعِطيََّة، َعْف َأِبي َسِعيٍد ا

"ِإفَّ ِعيَسى بف مريـ عميو السالـ أسممتو أمو إلى الُكّتاب ليعممو، فقاؿ لو َرُسكُؿ ّللاَِّ ملسو هيلع هللا ىلص: 
ـُ: َما  المعمـ: اكتب فقاؿ: ما أكتب؟ قاؿ: بسـ للا، قاؿ لو عيسى: وما بسـ َّللاَِّ؟ َقاَؿ اْلُمَعمِّ

ـُ َمْمَمَكُتُو، َوَّللاَُّ ِإَلُو اآْلِليَ  يُف َسَناُؤُه، َواْلِمي ِة، َأْدِري، َقاَؿ َلُو ِعيَسى: اْلَباُء َبَياُء َّللاَِّ، َوالسِّ
ـُ  ِحي ْنَيا َواآْلِخَرِة، َوالرَّ ْحَمُف َرْحَمُف الد  ـُ اآْلِخَرِة"،َوالرَّ        َكَقْد َرَكاُه اْبُف َجِريٍر ِمْف َحِديِث  َرِحي

           ْبِف اْلَعبَلِء اْلُمَمقَِّب ِزْبِريٌق، َعْف ِإْسَماِعيَل ْبِف َعيَّاٍش، َعْف ِإْسَماِعيَل ْبِف َيْحَيى، َعِف  ِإْبَراِىيـَ 
َثُو َعِف اْبفِ  ، َعْف َمْسُعكٍد، َكِمْسَعٍر، َعْف َعِطيََّة، َعْف َأِبي َسِعيٍد  اْبِف َأِبي ُمَمْيَكَة، َعمَّْف َحدَّ

ا، َكَقْد َيُككُف َصِحيًحا ِإَلى َمْف ُدكَف َرُسكِؿ هللا  ملسو هيلع هللا ىلص، كقد يككف َرُسكِؿ ّللاَِّ ملسو هيلع هللا ىلص َفَذَكَرُه، َكَىَذا َغِريٌب َجدِّ
ْسَراِئيِميَّاِت، اَل ِمفَ  اْلَمْرُفكَعاِت، َكّللاَُّ أَْعَمـُ  ِمَف اإْلِ

(1). 
 أولا: تخريج الحديث

مطكاًل، كبلىما مف طريق إسماعيل بف يحيى بو،  (3)بنحكه، كأبك ُنَعيـ (2)أخرجو الطبرؼ 
 ، مرفكعًا.إسنادًا آخر، مف طريق إسماعيل بف يحيى إلى ابف مسعكد  (4)مرفكعًا، كزاد الطبرؼ 

 ثانياا: دراسة رجاؿ اإلسناد
 إسماعيل بف يحيى التَّيِمّي: -

  ، كقد قاؿ ابف حباف: "كاف ممف يركؼ المكضكعات عف الثقات، (5)متفق عمى تركو
 .(6)كما ال أصل عف األثبات، ال يحل الركاية عنو، كال االحتجاج بو بحاؿ"

 متركؾ، بل كذاب. الخالصة:
 
 

                                                           

 (.33/ 1( ابف كثير، تفسيره )ج(1
 (.119/ 1( الطبرؼ، تفسيره )ج(2
 (.251/ 7( أبك ُنَعيـ األصبياني، حمية األكلياء كطبقات األصفياء )ج(3
  (.119/ 1( الطبرؼ، تفسيره )ج(4
(، 491/ 1عدؼ، الكامل في ضعفاء الرجاؿ )ج(، كابف 126/ 1( ينظر: ابف حباف، المجركحيف )ج(5
 .965(، رقـ253/ 1، كالذىبي، ميزاف االعتداؿ )ج129رقـ
 .(126/ 1( ابف حباف، المجركحيف )ج(6
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 ثالثاا: الحكـ عمى إسناد الحديث
باطل، مكضكع، كعمَّتو إسماعيل بف يحيى التيمي، قاؿ  إسناده باطل، مكذكب، فالحديث

، كقاؿ ابف الجكزؼ: (1)ابف عدؼ: "كىذا الحديث باطل بيذا اإلسناد، ال يركيو غير إسماعيل"
 .(2)"ىذا حديث مكضكع محاؿ"

 رابعاا: سبب حكـ ابف كثير عميو بالغرابة
سناده، حيث قاؿ ابف كثير: "كىذا غريب جدًا"، فشمل االثنيف، ثـ أضاؼ  لبطبلف متنو كا 
ذا كاف  احتماَؿ صحِة اإلسناد فيما بعد النبي ملسو هيلع هللا ىلص، ككأنو يقكؿ: ال يصحُّ مرفكعًا، بل مكقكفًا، كا 

   مف دكف  مكقكفًا، فيككف مف اإلسرائيميات، حيث قاؿ ابف كثير: "كقد يككف صحيحًا إلى
رسكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص، كقد يككف مف اإلسرائيميات ال مف المرفكعات، كهللا أعمـ"، لكف إسماعيَل بَف يحيى 

 ابف كثير كضع ىذه االحتماالت لكرعو، كهللا أعمـ. فيبدك أفراٍك كذاٌب، فبل يؤخذ منو بحاؿ، 
 خامساا: خالصة الدراسة

مكضكعاف، كعمُة كضع الحديث إسماعيل بف يحيى، كحكـ إسناُد الحديِث كمتُنو باطبلف 
 .شديدة، كعنى البطبلف، كهللا أعمـابف كثير عمى الحديث بالغرابة ال

 
  

                                                           

 .(491/ 1( ابف عدؼ، الكامل في ضعفاء الرجاؿ )ج(1
 (.204/ 1( ابف الجكزؼ، المكضكعات )ج(2
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لممخص دراسة األحاديث 2:1جدوؿ  
 

 
 طرؼ الحديث

رقـ 
 سبب الغرابة حكـ الباحث حكـ ابف كثير الحديث

رقـ 
 الصفحة

1 
"اختصـ رجبلف إلى 

 رسكؿ هللا"
غريب مرسل أثر  30

 مع عمة
 اإلرساؿ )مرسل( ضعيف

99 

غريب مف ىذا  6 "إذا أذنبت فاستغفر ربؾ" 2
 الكجو

 54 لتفرد المنكر بالحديث ضعيف جداً 

"إذا طمعت الشمس مف  3
 مغربيا"

حديث غريب  83
جدًا كسنده 
 ضيف

لبلختبلط كالتدليس عند  ضعيف
 راك كلتكحد اإلسناد

197 

حديث غريب  56 "إذا كاف يـك القيامة" 4
 عزيز

 147 النفراد اإلسناد حسف

5 
"أرأيت قكؿ هللا عز 

 كجل"
غريب جدًا مع  42

 انفراد اإلسناد التاـ ضعيف جداً  تعميل
121 

6 
"أربعة آالؼ فما دكنيا 

 نفقة"
66 

 لغرابة متنو ففيو إشكاؿ صحيح كىذا غريب
163 

 "أعطيت السبع الطكاؿ" 7
حديث غريب مع  44

 تعميل
 حسف لغيره

تمييف أحد الركاة مع 
 انفراد اإلسناد

125 

8 
"أكثركا الصبلة عمي يكـ 

 الجمعة"

حديث غريب مف  41
ىذا الكجو مع 

 تعميل
 لتفرد المجيكؿ ضعيف

119 

9 
"اإلنس عالـ كالجف 

 عالـ"
64 

 لغرابة متنو حسف كىذا كبلـ غريب
161 



  212 

 

 "البحر ىك جينـ" 10
تفسير غريب،  80

كحديث غريب 
 جداً 

راك، كلغرابة  لضعف ضعيف
 المتف

191 

 "الحيات مسخ الجف" 11
حديث غريب  75

 جداً 
 حسف

لعمة المخالفة في 
اإلسناد، أك اإلشكاؿ 

 في المتف

180 

 "الطكفاف المكت" 12
9 

 ضعيف حديث غريب
لمضعف كاالختبلط مع 

 االنفراد
59 

غريب مف ىذا  45 "الكمأة مف المف" 13
 الكجو مع تعميل

 128 أحد الركاةتمييف  صحيح لغيره

"المكلكد حتى يبمغ  14
 الحنث"

حديث غريب  68
جدًا، كفيو نكارة 

 شديدة
 حسف لغيره

لجيالة راك، كلترؾ آخر 
كالمتف ال يشبو كبلـ 

 النبكة 

166 

15 
"إف أبا سفياف في 
 مكضع كذا ككذا"

حديث غريب  78
جدًا، كفي سنده 
 كسياقو نظر

 ضعيف جداً 
لترؾ راك، كلنكارة المتف 

 بالمخالفة

186 

 "إف أخًا لكـ قد مات" 16
59 

 كىذا غريب
حسف 
 بالشكاىد

لعمة اإلرساؿ أك 
 استغرابو مف المتف

153 

"إف آدـ عميو السبلـ لما  17
 أىبطو هللا"

حديث غريب مف  52
 ىا الكجو

لعمة الشذكذ، ففيو رفع  ضعيف جداً 
 المكقكؼ

139 

"أف الشمس كالقمر  18
 يطمعاف"

حديث غريب  84
جدًا، بل منكر 

 مع تعميل
لترؾ أحد الركاة، كلعمة  ضعيف جداً 

 رفع المكقكؼ

200 

19 
"إف الشيطاف كاضع 

 خطمو"
15 

 ضعيف جداً  غريب
لنكارة راك، كانفراد 

 اإلرساؿ
68 
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20 
"إف العبد ليمتمس مرضاة 

 هللا"
25 

 لتفرد المجيكؿ بالركاية ضعيف غريب مع تعقيب
88 

 "إف هللا قرأ طو كياسيف" 21
حديث غريب  38

كفيو نكارة مع 
 تعميل

 لتفرد المتركؾ بالحديث ضعيف جداً 
114 

"إف هللا لما فرغ مف خمق  22
 السماكات كاألرض"

88 
 ضعيف جداً  غريب جداً 

لضعف راك كجيالة 
آخر كالضطراب 

 اإلسناد

207 

23 
"إف هللا ليصمح بصبلح 

 الرجل المسمـ كلده"

28 
 غريب ضعيف

ضعيف جدًا 
 كمنكر

لكجكد عمة رفع 
المكقكؼ مع شدة 
 ضعف كتفرد

96 

24 
"إف هللا يضاعف 

 الحسنة"
43 

 ضعيف ىذا حديث غريب
ضعف اإلسناد مع 

 التفرد المطمق
123 

25 
"إف المختمعات 
المنتزعات ىف 

 المنافقات"

غريب مف ىذا  27
 الكجو ضعيف

حسف 
 بالشكاىد

 جيالة بعض ركاتو
94 

26 
"أف رسكؿ هللا أمر الناس 

 يصكمكا"أف 
إسناد ضعيف،  81

 كمتف غريب
 ضعيف 

لغربة المتف، فقصتو 
 عجيبة

192 

"أف رسكؿ هللا لما أقبل  27
 مف غزكة تبكؾ"

حديث غريب  79
 كسياؽ عجيب

لنكارة راك، كلغرافة  ضعيف جداً 
 المتف بالمخالفة

187 

28 
كأبا    "أف رسكؿ هللا 
 بكر كعمر"

57 
رساؿلكجكد  ضعيف جداً  شيئًا غريباً   متركؾ، كا 

150 

29 
"إف عيسى بف مريـ 

 أسممتو أمو"
90 

 مكضكع غريب جداً 
كقد  لكجكد راك كضاع

 تفرد
213 
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 "إف في الجنة لطيرًا" 30
حديث غريب  51

 ضعيف جدًا مع تعميل
لضعف راكييف مع 

 انفراد اإلسناد
137 

31 
"إف يأجكج كمأجكج مف 

 كلد آدـ"
حديث غريب،  36

 بل منكر ضعيف
 لمشذكذ )المخالفة( شاذضعيف 

108 

حديث غريب  86 "أنو يأتي عميو ساعة" 32
 جدًا، مع تعميل

لكجكد مجيكليف مع  ضعيف جداً 
 التفرد

203 

33 
"أكؿ ما نزؿ جبريل عمى 

 دمحم"
كىذا األثر غريب  17

 ضعيف مع تعميل
لمضعف كاإلرساؿ 

 كالتفرد
71 

 "أكلئؾ قـك آمنكا بالغيب" 34
ىذا حديث غريب  1

 ىذا الكجومف 
 ضعيف جداً 

الضعف الشديد مع 
 التفرد

45 

35 
"بعث النبي إلى سكدة 

 بنت زمعة"
70 

 لغرابة المتف ضعيف غريب مرسل
170 

 "تفرقت أمة مكسى" 36

حديث غريب  77
جدًا مف ىذا 
الكجو كبيذا 
 السياؽ

 حسف لغيره
لضعف راك، كغرابة 

 بعض متنو

184 

 "جاءتني امرأة فقالت" 37
غريب مف حديث  48

ىذا الكجو مع 
 تعميل

لجيالة راك كلتفرد  ضعيف
 الضعيف

132 

"حرس ليمة في سبيل  38
 هللا"

حديث غريب مع  46
 تعميل

لكجكد راك منكر مع  ضعيف جداً 
 انفراده بالحديث

130 

 "خرجت مع رسكؿ هللا" 39
حديث غريب مع  49

 ضعيف جداً  تعميل
لتفرد شديد الضعف 

 بالركاية
134 
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40 
"دعا عمر بف الخطاب 

 دمحم"أصحاب 
إسناد جيد قكؼ،  74

 لغرابة متنو صحيح كمتف غريب جداً 
176 

 "رأيت نيرًا" 41
61 

 ضعيف كذلؾ غريب جداً 
لضعف اإلسناد كغرابة 

 المتف
156 

حديث غريب مع  47 "سبعة ال ينظر هللا إلييـ" 42
 تعميل

لضعف راك كجيالة  ضعيف
 آخر

131 

43 
عف "سئل رسكؿ هللا 

 الكقكؼ"
8 

 لمجيالة كالتفرد التاـ ضعيف جداً  حديث غريب
58 

44 
"طمقت عمى عيد رسكؿ 

 هللا"
ىذا حديث غريب  3

 مف ىذا الكجو
 تفرد المقبكؿ ضعيف

49 

45 
"فضل هللا قريشًا بسبع 

 خبلؿ"
63 

 لجيالة راك ضعيف حديث غريب
158 

"في الجنة درجة تدعى  46
 الكسيمة"

غريب منكر مف  33
 الكجوىا 

 103 لكجكد كضاع مكضكع

47 
"قدمت عمي امرأة مف 

 أىل"
أثر غريب  58

 لقصة المتف العجيبة حسف كسياؽ عجيب
151 

48 
"كاف الرجل إذا كاف 

 بينو"
حديث غريب  39

 كىك مرسل
 ضعيف

اإلرساؿ مع  ةلعم
 االنفراد

116 

 "كاف رسكؿ هللا إذا خرج" 49
حديث غريب  85

 كفيو نكارة
 ضعيف جداً 

لجيالة أغمب ركاتو، مع 
انفراد اإلسناد، كلنكارة 

 المتف

202 

50 
"كاف رسكؿ هللا في آخر 

 أمره"
14 

 النفراد اإلسناد صحيح  غريب
67 
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"كانت الزىرة امرأة  51
 جميمة"

73 
رجالو ثقات، كىك 

 غريب جداً 
 صحيح

لغرابة المتف فيك معل 
رفعًا، كمأخكذ مف 

 اإلسرائيميات

175 

بمحكـ  "كانت ال ترػ  52
 السباع بأسًا"

 142 النفراد اإلسناد صحيح لغيره صحيح غريب 53

53 
"كنت أمشي مع رسكؿ 

 هللا"
حديث غريب  40

سناده ضعيف  لتفرد الضعيف ضعيف كا 
118 

54 
"كنت مع رسكؿ هللا في 

 غزكة تبكؾ"

حديث غريب  89
جدًا كسياؽ 
 عجيب

 ضعيف جداً 
لشدة ضعف راكييف مع 
 تكحد اإلسناد، كلغرابة

 المتف

210 

 "ال أخاؼ عمى أمتي" 55
7 

 ضعيف غريب جداً 
لمجيالة كالضعف 
 كاإلرساؿ كالتفرد

56 

 "ال تقاتمكا الجراد" 56
10 

 حسف غريب جداً 
شكاؿ  النفراد اإلسناد، كا 

 في المتف
60 

حديث غريب،  71 "ال تقكلكا سكرة البقرة" 57
 مع تعميل

لنكارة راك، كالعمة رفع  ضعيف جداً 
 المكقكؼ

172 

 "ال تمنعكا الماعكف" 58
87 

غريب جدًا مع 
 تعميل

 ضعيف
لضعف راك كجيالة 

آخر مع انفراد اإلسناد، 
 كاستنكار رفع الحديث

205 

 "لرباط يـك في سبيل هللا" 59

ىذا حديث  29
غريب، بل منكر 
مف ىذا الكجو 
 مع تعميل

 لمكضع مع االنفراد مكضكع

97 

60 
"لما خمص هللا األرض 

 قمصت"
62 

 لعمة اختبلط راك ضعيف غريب جداً 
157 
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61 
"لما خمق هللا تعالى 

 المبلئكة"
67 

 صحيح أثرًا غريبًا عجيباً 
لغرابة متنو، فغالبًا أنيا 

 مف اإلسرائيميات
164 

  ""لما ذاؽ آدـ مف الشجرة 62
حديث غريب مع  26

 تعميل
 اإلعضاؿ ضعيف

91 

"لما كمـ هللا مكسى كاف  63
 يبصر"

حديث غريب  31
سناده ال يصح  كا 

لمضعف كالجيالة  ضعيف
 كالتفرد

101 

"لما مر رسكؿ هللا بكادؼ  64
 عسفاف"

ىذا حديث غريب  21
مف ىذا الكجو 
 مع تعميل

 ضعف مع انفراد ضعيف
82 

"لما كقف رسكؿ هللا يكـ  65
 فتح مكة"

لغرابة المتف بإشكاؿ  صحيح كىك غريب 60
 فيو

154 

"لك أف صخرة زنة عشر  66
 أكاؽ"

37 
حديث غريب، 
 كرفعو منكر

 ضعيف جداً 
لكجكد راك شديد 
الضعف كلممخالفة 

 )منكر(

111 

"لك رحـ هللا مف قكـ نكح  67
 أحدًا"

حديث غريب،  55
 كرجالو ثقات

لضعف راك مع انفراد  ضعيف
 اإلسناد

145 

"لكال أف بني إسرائيل  68
 قالكا"

ىذا حديث غريب  20
مف ىذا الكجو 
 مع تعميل

 ضعيف
المكقكؼ مع عمة رفع 

انفراد الضعيف 
 بالحديث

80 

 "ليأتيف عمى الناس ليمة" 69
حديث غريب مف  23

ىذا الكجو مع 
 تكصيف

 ضعيف جداً 
لكجكد راٍك شديد 
الضعف مع تفرد 

 اإلسناد

85 

 "ما خبل ييكدؼ بمسمـ" 70
حديث غريب  12

 جداً 
 لتفرد المتركؾ بالحديث ضعيف

64 
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71 
"ما سألني عنيا أحد 

 قبمؾ"
69 

 ضعيف جداً  حديثًا غريبًا جداً 
لترؾ راكييف، كغرابة 

 المتف
168 

 "ما شيء أكـر عمى هللا" 72
حديث غريب  11

 جداً 
 ضعيف

لعمة النكارة)المخالفة( 
 مع نكارة اإلسناد

62 

"ما في السماء الدنيا  73
 مكضع قدـ"

كىذا مرفكع  13
 غريب جداً 

حسف 
 بالشكاىد

لجيالة راك، كلعمة 
 اختبلؼ اإلسناد

65 

74 
"مثل العالـ الذؼ يعمـ 

 الناس الخير"
ىذا حديث غريب  2

 عمة إبداؿ راك مع التفرد حسف مف ىذا الكجو
46 

 "مسخت قمكبيـ" 75
سند جيد، كقكؿ  72

 غريب
 صحيح 

لغرابة المتف، ففيو 
 إشكاؿ

174 

76 
"مف أخذ السبع فيك 

 حبر"
18 

 تفرد الضعيف ضعيف كىذا غريب
74 

في  "مف أرسل بنفقة 77
 سبيل هللا"

الجيالة مع التفرد  ضعيف ىذا حديث غريب 4
 النسبي

51 

 "مف الحيض كالغائط" 78
 ىذا حديث غريب 16

 ضعيف جداً  مع تعميل
الضعف الشديد مع 

 التفرد
70 

79 
"مف أكفى عمى يده في 

 الكيل كالميزاف"
34 

 متركؾال لتفرد ضعيف جداً  مرسل غريب
104 

"مف كاف لو بيت كخادـ  80
 فيك ممؾ"

كىذا مرسل  32
 غريب

 102 لئلرساؿ ضعيف

81 
"مف كاف لو عمى رجل 

 حق فأخره"
غريب مف ىذا  5

 الكجو
ضعيف جدًا 
 لتفرد المتركؾ بالحديث )متركؾ(

53 

82 
"نيى رسكؿ هللا عف 

 أصناؼ النساء"
حديث غريب  76

 حسف جداً 
لغرابة المتف، ففيو 

 مخالفة 
182 
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83 
"ىاجر خالد بف حزاـ 

 ة"حبشأرض الإلى 
ىذا األثر غريب  65

 ضعيف  جدًا مع تعميل
لجيالة راك، مع إشكاؿ 

 في المتف
162 

84 
"ىؤالء كميـ بمنزلة 

 كاحدة"

حديث غريب مف  50
ىذا الكجو مع 

 تعميل
 ضعيف جداً 

لجيالة راكييف عمى 
 التكالي

136 

85 
"كالذؼ نفسي بيده 

 ليدخمف الجنة الفاجر"
ىذا حديث غريب  22

 كجكد راك متركؾ ضعيف جداً  تعميلجدًا مع 
84 

ف هللا خمق خمقًا" 86  "كا 
كىذا غريب مع  19

 تعميل
 حسف لغيره

إلبياـ راك كضعف 
 آخر

77 

"يخرج البف آدـ يكـ  87
 القيامة"

غريب كسنده  35
 ضعيف

 106 لكجكد راك متركؾ ضعيف جداً 

"يؤتى بحسنات العبد  88
 كسيئاتو"

حديث غريب  54
سناده جيد ال  كا 

 بأس بو
لجيالة راك مع انفراد  ضعيف

 اإلسناد

143 

89 
كاف رسكؿ هللا إذا جمسنا 

 حكلو"

غريب جدًا مف  82
ىذا الكجو بيذا 
السياؽ كفي 
 إسناده ضعف

 ضعيف
لمضعف كالجيالة 

 كلغرابة المتف كالتفرد

195 

كنت إذا أمسكت عف  90
 رسكؿ هللا ابتدأني

كتفرد لكجكد الجيالة  ضعيف غريب مع تعقيب 24
 اإلسناد

87 
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 الخاتمة
الحمد هلل الذؼ بنعمتو تتـ الصالحات، كالصبلة كالسبلـ عمى أشرؼ خمق هللا، حبيبنا 

 دمحم ملسو هيلع هللا ىلص، كعمى آلو كصحبو كمف تبعيـ بإحساف، إلى يكـ الديف، أما بعد:
تعالى إلى فإنو بعد البحث كالجمع كالتحميل في مكضكع الدراسة، خمْصُت بفضل هللا 

 ئج كالتكصيات، كبيانيا فيما يمي:جممة مف النتا
 أولا: النتائج

فيك مفّسر  تبّيف مف خبلؿ الدراسة أف اإلماـ ابف كثير لو باع طكيل في عمـ الحديث كعممو، .1
 و شاىدة عمى ذلؾ.ككتبُ  محدث،

ارة مقركنة تعددت ألفاظ اإلماـ ابف كثير في حكمو بالغرابة، فتارة تككف الغرابة مفردة، كت .2
 بحكـ آخر كالتضعيف أك النكارة، كنادرًا مع التصحيح، كتارة مع التعميل.

عمل ابف كثير سبب الغرابة، إما بمفع مقركف يفيـ منو السبب، أك بالتصريح بو، أك بالحكـ  .3
عمى الركاة، كقد بمغت ألفاظ الغرابة المعممة نصَف األحاديث، كالنصُف اآلخر لفع الغرابة 

 تعميل.مطمقة دكف 
حكـ ابف كثير بالغرابة مفردة دكف تشديد أك مبالغة في الضعف عمى ثمثي عدد األحاديث،  .4

 تقريبًا. كقد شدد في الغرابة في الثمث منيا
د محددة لتمييز الحكـ كمعرفتو بالضبط؛ ل ليس أللفاظ الغرابة عند ابف كثير قكاعدُ  .5 تعدُّ

يَّد الغرابة بمفع يبية في الحكـ، فإذا قَ بعض الضكابط التقر إلى ألفاظو، لكف يمكف التكصل 
ذا عمَّل سبب الغرابة  فيو صحٌة أك تكثيق لرجاؿ اإلسناد، فإف الحديث يككف مقبكاًل غالبًا، كا 
بضعف أك جرح ألحد، فإنو يككف غالبًا ضعيفًا أك أشد، ككذا لك أطمق الغرابة دكف تقييد، 

 ككثير مف تمؾ األحاديث منفردة اإلسناد.
كثير الغرابة كيريد بيا غرابة السند أك غرابة المتف أك كمييما، فمف ألفاظ إرادتو  يطمق ابف .6

)سياؽ عجيب، كىك غريب، سياقو غريب(، فػػغرابة السند )ىذا حديث غريب(، كأما المتف 
 كقد يقرف بينيما.

 يطمق ابف كثير الغرابة كيريد بيا أمكرًا عديدة، فمف مدلكالتو بالغريب: .7
 .اإلرساؿ - أ
 .يسالتدل - ب
 .االنقطاع في السند بأنكاعو - ت
 .االختبلط - ث
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 .الجيالة )بكجكد راٍك مجيكؿ أك مبيـ أك مقبكؿ( - ج
 .التفرد النسبي - ح
 .التفرد المطمق - خ
 .التفرد التاـ )تكحد اإلسناد( - د
 .أكثر أك ضعف اإلسناد، بكجكد راٍك ضعيف - ذ
 .الضعف الشديد، لكجكد راٍك منكر أك متركؾ - ر
 .الكضع - ز
 .عمة اختبلؼ اإلسناد - س
 .عمة المخالفة )الشذكذ أكالنكارة( - ش
 .عمة رفع المكقكؼ - ص
 .عمة اضطراب اإلسناد - ض
 .عمة إبداؿ راكٍ  - ط
 .إشكاؿ الحديث - ظ
 اجتماع أكثر مف سبب مما سبق، ككثيرًا ما يككف: تفرد مع ضعف. - ع

غرابة المتف بأمكر )فيو قصة عجيبة، فيو ألفاظ ليست مف كبلـ النبكة، مأخكذ مف  .8
 ئحة الكضع، منتقى مف عدة أحاديث(.اإلسرائيميات، يشـ منو را

 سنادصص ابف كثير الغرابة بكجو معيف، كأف يقكؿ: )غريب مف ىذا الكجو(، فإف اإلإذا خَ  .9
 يككف منفردا غالبًا، مع ضعف في اإلسناد أك شدة ضعف.

) صحيح غريب أك غريب : إذا قرف الغرابة بمفع فيو تصحيح أك تضعيف، مثل .10
تفرد غالبًا، فكأنو يقكؿ صحيح كغريب، كالكاك تفيد المغايرة، ضعيف( فإنو يريد بالغرابة ال

 فيككف اإلسناد منفردًا، باإلضافة لمكصف الذؼ ذكره.
مما سبق يتبيف أف الغرابة عند ابف كثير تعني الضعَف العاـ، كأحيانًا يتقكػ اإلسناد  .11

 بالمتابعات، أك يقكػ المتف بالشكاىد فيرتقي درجة.
، رغـ شدة في الحكـ عمى الحديث -رحمو هللا-رع ابف كثير لفع الغريب يدؿ عمى تك  .12

تأدبو في الحكـ عمى الرجاؿ، ككأنو يجرح الركاة  كيدؿ عمى ،الضعف الذؼ يككف بالحديث
 بطريقة غير مباشرة.

 ،كابف أبي حاتـ ،مظاف أغمب الركايات الغريبة أخرجيا أحد ىؤالء األئمة )الطبرؼ  .13
 .-رحميـ هللا-و( يَ ك ردُ كابف مَ  ،كالطبراني
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أظيرت الدراسة أف األحاديث الغريبة عند ابف كثير متعددُة األحكاـ، فتـ الحكـ عمى  .14
ثبلثة أرباع األحاديث بالضعف أك أشد، كعمى ربعيا بالقبكؿ، كىي عمى النحك التالي: 

كثبلثيف بالضعف،  ستةعشر حديثًا بالحسف، ك  أربعةحكمت عمى تسعة أحاديَث بالصحة، ك 
، كذلؾ كما في الجدكؿ كعشريف بالضعف الشديد، كعمى ثبلثة أحاديَث بالكضع ثمانيةك 

 التالي.
 يبيف إحصائية الحكـ عمى األحاديث 3:1جدوؿ

التوصياتثانياا:   
 أكصي طمبة العمـ بأف يتعممكا الحديث، فيك بحر ال ساحل لو. .1
كأف يخرجكا أحاديثو كيحكمكا ، أكصي طمبة الحديث أف يدرسكا تفسير الحافع ابف كثير .2

 عمييا.
أكصي الباحثيف في الحديث أف يدرسكا ألفاظ اإلماـ ابف كثير في تفسيره، فألفاظو كثيرة،  .3

 األحاديث متنكعة.كأحكامو عمى 
أكصي الجامعة اإلسبلمية بأف تنشئ مركزًا لؤلبحاث؛ لتشجع طمبة الدراسات العميا عمى  .4

عمل األبحاث العممية؛ لتتـ متابعتيـ، كتطكير مياراتيـ البحثية، كليتـ انتقاء بعض األبحاث 
 لتخرج إلى المكتبات لتتـ االستفادة منيا.

عمى نعمائو كعمى فضمو بأف يّسر لي ىذا الجيد  أحمد هللا تعالى كأشكره وفي الختاـ:
المتكاضع، فما كاف مف صكاب فمف هللا تعالى كتكفيقو، كما كاف مف خطأ فمف نفسي كالشيطاف، 

، كيتقبمو مني، كيجعمو خالصًا لكجيو الكريـ، كأف يعفك بيذا العملكأسأؿ هللا تعالى أف ينفعني 
ل عني كل خير، إنو باإلجابة زؼ مشرفي الفاضعني، كيغفر لي كلَّ خطأ أك تقصير، كأف يج

 .(1){ڍ   ڌ   ڌ   ڎ   ڎ   ڈ }كآخر دعكانا ، جدير

                                                           
 .[10]يكنس: ( (1

 المجموع موضوع ضعيف جدا   ضعيف حسن صحيح نوع الغرابة

 57 - 17 25 8 7 غرابة ليست شديدة

 33 3 11 11 6 2 غرابة شديدة

 92 3 28 36 14 9 المجموع
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 المصادر والمراجع
 .القرآف الكريـ 
  العربية، كىي: المراجع 

، أبك بكر دمحم بف الحسيف بف عبد هللا اآلُجرِّؼُّ البغدادؼ. )  تحقيق:  الشريعة.ـ(. 1999اآلُجرِّؼُّ
 . الرياض: دار الكطف.2د. عبد هللا بف عمر بف سميماف الدميجي. ط

دراسة  ذـ المكاط.اآلجرؼ، أبك بكر دمحم بف الحسيف بف عبد هللا اآلُجرِّؼُّ البغدادؼ. )د. ت(. 
 كتحقيق: مجدؼ السيد إبراىيـ. )د. ط(. القاىرة: مكتبة القرآف لمطبع كالتشر كالتكزيع.

مسند اإلماـ أبي  ىػ(.1415نعيـ أحمد بف عبد هللا بف ميراف األصبياني. )األصبياني، أبك 
 . الرياض: مكتبة الككثر.1تحقيق: نظر دمحم الفاريابي. طحنيفة ركاية أبي نعيـ. 

حمية األكلياء ـ(. 1974األصبياني، أبك نعيـ أحمد بف عبد هللا بف ميراف األصبياني. )
 عة السعادة.)د. ط(. مصر: مطب كطبقات األصفياء.

تاريخ أصبياف = ـ(. 1990األصبياني، أبك نعيـ أحمد بف عبد هللا بف ميراف األصبياني. )
 . بيركت: دار الكتب العممية.1تحقيق: سيد كسركؼ حسف. ط أخبار أصبياف.

 ذكر مف اسمو شعبة.ـ(. 1997األصبياني، أبك نعيـ أحمد بف عبد هللا بف ميراف األصبياني. )
 . المدينة المنكرة: مكتبة الغرباء األثرية.1 لسككع العمكؼ. طتحقيق: طارؽ دمحم

 معرفة الصحابة.ـ(. 1998األصبياني، أبك نعيـ أحمد بف عبد هللا بف ميراف األصبياني. )
 . الرياض: دار الكطف لمنشر.1تحقيق: عادؿ بف يكسف العزازؼ. ط

تحقيق:  صفة الجنة.. )د. ت(. األصبياني، أبك نعيـ أحمد بف عبد هللا بف ميراف األصبياني
 عمي رضا عبد هللا. )د. ط(. سكريا: دار المأمكف لمتراث.

سماعيل الصفار  األصـ كالصفار، أبك العباس األصـ دمحم بف يعقكب بف يكسف النيسابكرؼ، كا 
      مجمكع فيو مصنفاتـ(. 2004أبك عمي إسماعيل بف دمحم بف إسماعيل البغدادؼ. )

. بيركت: دار 1تحقيق: نبيل سعد الديف جرار. ط أبي العباس األصـ كا سماعيل الصفار.
 البشائر اإلسبلمية.

معجـ ـ(. 1997األعرابي، أبك سعيد بف األعرابي أحمد بف دمحم البصرؼ الصكفي.)ابف 
. السعكدية: دار 1تحقيق كتخريج: عبد المحسف بف إبراىيـ بف أحمد الحسيني.ط األعرابي.

 كزؼ.الج
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مكسكعة العبلمة اإلماـ مجدد ـ(. 2010األلباني، أبك عبد الرحمف دمحم ناصر الديف األلباني. )
. صنعاء: مركز النعماف لمبحكث كالدراسات 1ط العصر دمحم ناصر الديف األلباني.
 اإلسبلمية كتحقيق التراث كالترجمة.

 . الرياض: مكَتبة1ط التَّرِْىيب.كَ  التَّرِْغيب َصِحيحُ ـ(. 2000الديف. ) ناصر دمحم األلباني،
 كالتكزْيع. ِلمَنْشرِ  الَمعارؼ

. 1ط ضعيف سنف الترمذؼ.ـ(. 1991األلباني، أبك عبد الرحمف دمحم ناصر الديف األلباني. )
 بيركت: المكتب االسبلمي.

سمسمة األحاديث الضعيفة ـ(. 1992األلباني، أبك عبد الرحمف دمحم ناصر الديف األلباني. )
 . الرياض: دار المعارؼ.1ط كضكعة كأثرىا السيئ في األمة.كالم

سمسمة األحاديث ـ(. 2002-1995األلباني، أبك عبد الرحمف دمحم ناصر الديف األلباني. )
 . الرياض: مكتبة المعارؼ لمنشر كالتكزيع.1ط الصحيحة كشيء مف فقييا كفكائدىا.

 صحيح الجامع الصغير كزياداتو.ي. )د. ت(. األلباني، أبك عبد الرحمف دمحم ناصر الديف األلبان
 )د. ط(. )د. ـ(: المكتب اإلسبلمي.

. تحقيق: بدائع الزىكر في كقائع الدىكرـ(. 1984إياس، دمحم بف أحمد بف إياس الحنفي.)ابف 
 دمحم مصطفى. )د. ط(. مصر: الييئة المصرية العامة لمكتاب.

مَةٌ  النبكؼ  التفسيرـ(.  2011العزيز. ) عبد بف خالد الباتمي،  َحِديِثيَّةٍ  ِدرَاَسةٍ  مَعَ  تَْأِصيِْميَّةٌ  مَُقّدِ
ريح. النَّبَِكّؼِ  التَّْفِسيْرِ  ألََحاِدْيِث   كنكز . الرياض: دار1منشكرة(. ط غير )رسالة دكتكراه الصَّ
 كالتكزيع. لمنشر إشبيميا

بي القرطبي الباجي الباجي، أبك الكليد سميماف بف خمف بف سعد بف أيكب بف كارث التجي
 . مصر: مطبعة السعادة.1ط المنتقى شرح المكطأ.ىػ(. 1332األندلسي. )

تحقيق:  كتاب الضعفاء.ـ(.  2005البخارؼ، دمحم بف إسماعيل أبك عبدهللا البخارؼ الجعفي. )
 . )د. ـ(: مكتبة عباس.1أبك عبد هللا أحمد بف إبراىيـ بف أبي العينيف. ط

الجامع المسند الصحيح   ىػ(.1422دمحم بف إسماعيل البخارؼ الجعفي. )البخارؼ، أبك عبدهللا 
تحقيق: دمحم زىير بف  المختصر مف أمكر رسكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص كسننو كأيامو = صحيح البخارؼ.

 . )د. ـ(: دار طكؽ النجاة.1ناصر الناصر. ط
تحقيق:  التاريخ األكسط.ـ(. 1977البخارؼ، أبك عبدهللا دمحم بف إسماعيل البخارؼ الجعفي. )

 . القاىرة: دار الكعي ، حمب: مكتبة دار التراث.1محمكد إبراىيـ زايد. ط
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. طبع تحت التاريخ الكبيرالبخارؼ، أبك عبدهللا دمحم بف إسماعيل البخارؼ الجعفي. )د. ت(. 
 مراقبة: دمحم عبد المعيد خاف. )د. ط(. حيدر آباد: دائرة المعارؼ العثمانية.

-1988بزار، أبك بكر أحمد بف عمرك بف عبد الخالق بف خبلد بف عبيد هللا العتكي. )ال
تحقيق: محفكظ الرحمف زيف هللا  مسند البزار المنشكر باسـ البحر الزخار.ـ(. 2009

 . المدينة المنكرة: مكتبة العمكـ كالحكـ.1كآخركف.ط
أمالي ـ(. 1997بْشراف البغدادؼ. )بشراف، أبك القاسـ عبد الممؾ بف دمحم بف عبد هللا بف ابف 

. الرياض: دار 1ضبط نصو: أبك عبد الرحمف عادؿ بف يكسف العزازؼ. ط بشراف.
 الكطف.

اإلبانة الكبرػ بطة، أبك عبد هللا عبيد هللا بف دمحم بف دمحم بف حمداف الُعْكَبرؼ. )د. ت(. ابف 
 ة لمنشر كالتكزيع.تحقيق: رضا معطي، كآخريف. )د. ط(. الرياض: دار الراي لبطة.

 النكت الكفية بما في شرح األلفية.ـ(. 2007البقاعي،  برىاف الديف إبراىيـ بف عمر البقاعي. )
 . الرياض: مكتبة الرشد.1تحقيق: ماىر ياسيف الفحل. ط

كتاب الفكائد ـ(. 1997بكر الشافعي، أبك بكر دمحم بف عبد هللا البغدادؼ الشافعي البزَّاز. )أبك 
حققو: حممي كامل أسعد عبد اليادؼ، قدـ لو كراجعو كعمق عميو: أبك عبيدة  الغيبلنيات(.)

 . الرياض: دار الجكزؼ.1مشيكر بف حسف آؿ سمماف. ط
مصباح الزجاجة في زكائد ىػ(. 1403البكصيرؼ، أبك العباس شياب الديف أحمد بف أبي بكر. )

 دار العربية. . بيركت:2تحقيق: دمحم المنتقى الكشناكؼ. ط ماجو.
 بزكائد الميرة الخيرة إتحاؼ. (ـ1999)بكر.  أبي بف أحمد الديف شياب العباس أبك البكصيرؼ،

إبراىيـ.  بف ياسر تميـ أبك بإشراؼ العممي لمبحث المشكاة دار: . تحقيقالعشرة المسانيد
 لمنشر. الكطف الرياض: دار 1ط

تحقيق: عدناف  فضائل األكقات.ىػ(. 1410البييقي، أحمد بف الحسيف الخراساني، أبك بكر. )
 . مكة المكرمة: مكتبة المنارة.1عبد الرحمف مجيد القيسي. ط

. تحقيق: الشيخ البعث كالنشكرـ(. 1986البييقي، أحمد بف الحسيف الخراساني، أبك بكر. )
 ات كاألبحاث الثقافية.. بيركت: مركز الخدم1عامر أحمد حيدر. ط

. 1ط األسماء كالصفات لمبييقي.ـ(. 1993البييقي، أحمد بف الحسيف الخراساني، أبك بكر. )
 جدة: مكتبة السكادؼ.

تحقيق: عامر أحمد  الزىد الكبير.ـ(. 1996البييقي، أحمد بف الحسيف الخراساني، أبك بكر. )
 . بيركت: مؤسسة الكتب الثقافية.3حيدر. ط
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تحقيق: دمحم عبد  السنف الكبرػ.ـ(. 2003البييقي، أحمد بف الحسيف الخراساني، أبك بكر. )
 . بيركت: دار الكتب العممية.3القادر عطا. ط

حققو كراجع  شعب اإليماف.ـ(. 2003البييقي، أحمد بف الحسيف الخراساني، أبك بكر. )
. الرياض: مكتبة الرشد 1ط نصكصو كخرج أحاديثو: الدكتكر عبد العمي عبد الحميد حامد.

 لمنشر كالتكزيع.
تحقيق  سنف الترمذؼ.ـ(. 1975الترمذؼ، دمحم بف عيسى بف الضحاؾ، الترمذؼ، أبك عيسى )

. مصر: شركة مكتبة كمطبعة مصطفى البابي 2كتعميق: أحمد دمحم شاكر، كآخركف. ط
 الحمبي.

نفي، أبك المحاسف، جماؿ تغرؼ بردؼ، يكسف بف تغرؼ بردؼ بف عبد هللا الظاىرؼ الحابف 
)د. ط(. مصر: كزارة الثقافة  النجكـ الزاىرة في ممكؾ مصر كالقاىرة.الديف. )د. ت(. 

 كاإلرشاد القكمي، دار الكتب.
تغرؼ بردؼ، يكسف بف تغرؼ بردؼ بف عبد هللا الظاىرؼ الحنفي، أبك المحاسف، جماؿ ابف 

حققو ككضع حكاشيو: دكتكر دمحم  ي.المنيل الصافي كالمستكفى بعد الكافالديف )د. ت(. 
 دمحم أميف. )د. ط(. مصر: الييئة المصرية العامة لمكتاب.

. الرياض: 1ط رؤية النبي ملسو هيلع هللا ىلص لربو.ـ(. 2002التميمي، دمحم بف خميفة بف عمي التميمي. )
 أضكاء السمف.

غاية النياية في . (ػى1351) .شمس الديف أبك الخير، دمحم بف دمحم بف يكسف الجزرؼ،ابف 
 .مكتبة تيمية)د. ط(. )د. ـ(:  .طبقات القراء

تحقيق: عامر  مسند الجعد.ـ(. 1990الجعد، عمي بف الَجْعد بف عبيد الَجْكَىرؼ البغدادؼ.)ابف 
 . بيركت: مؤسسة نادر.1أحمد حيدر. ط

السعدؼ حديث عمي بف حجر ـ(. 1998جعفر، أبك إسحاؽ المدني إسماعيل بف جعفر. )ابف 
. 1دراسة كتحقيق: عمر بف رفكد  بف رفيد الّسفياني. ط عف إسماعيل بف جعفر المدني.

 الرياض: مكتبة الرشد لمنشر كالتكزيع.
 أحكاؿ الرجاؿ.الجكزجاني، إبراىيـ بف يعقكب بف إسحاؽ السعدؼ ، أبك إسحاؽ. )د. ت(. 

 ديث اكادمي.تحقيق: عبد العميـ عبد العظيـ الَبستكؼ. )د. ط(. باكستاف: ح
 العمل. (ـ1981) الجكزؼ. دمحم بف عمي بف الرحمف عبد الفرج أبك الديف جماؿ ابف الجكزؼ،
 العمـك . باكستاف: إدارة2األثرؼ. ط الحق إرشاد: تحقيق الكاىية. األحاديث في المتناىية
 األثرية.
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 كتقديـ ضبط المكضكعات.. (ـ1966)دمحم.  بف عمي بف الرحمف عبد الديف جماؿ ابف الجكزؼ،
 السمفية. . المدينة المنكرة: المكتبة1عثماف. ط دمحم الرحمف عبد: كتحقيق

الضعفاء ىػ(. 1406الجكزؼ، جماؿ الديف أبك الفرج عبد الرحمف بف عمي بف دمحم الجكزؼ .)ابف 
 . بيركت: دار الكتب العممية.1تحقيق: عبد هللا القاضي. ط كالمتركككف.

تحقيق: أسعد  تفسير القرآف العظيـ.ىػ(. 1419) عبد الرحمف بف دمحم.ابف أبي حاتـ، أبك دمحم 
 . السعكدية: مكتبة نزار مصطفى الباز. 3دمحم الطيب. ط

اليند: طبعة  .1ط الجرح كالتعديل.ـ(.1952) ابف أبي حاتـ، أبك دمحم عبد الرحمف بف دمحم.
 ي. مجمس دائرة المعارؼ العثمانية، بيركت: دار إحياء التراث العرب

تحقيق: فريق مف  حاتـ. بف أبيالعمل الـ(. 2006) ابف أبي حاتـ، أبك دمحم عبد الرحمف بف دمحم.
الباحثيف بإشراؼ كعناية د/ سعد بف عبد هللا الحميد ك د/ خالد بف عبد الرحمف الجريسي. 

 . )د. ـ(: مطابع الحميضي.1ط
تمخيص تاريخ البيع. )د. ت(. ابف المعركؼ بالحاكـ، أبك عبد هللا دمحم بف عبد هللا النيسابكرؼ 

 عّربو عف الفرسية: د/ بيمف كريمي ػ طيراف. )د. ط(. طيراف: كتابخانة سينا. نيسابكر.
المستدرؾ ـ(. 1990البيع. )ابف الحاكـ، أبك عبد هللا دمحم بف عبد هللا النيسابكرؼ المعركؼ ب

 ركت: دار الكتب العممية.. بي1تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا. ط عمى الصحيحيف.
طبع الثقات. ـ(. 1973، الدارمي، الُبستي. )حاتـابف حباف، دمحم بف حباف ، التميمي، أبك 

بإعانة: كزارة المعارؼ لمحككمة العالية اليندية، تحت مراقبة: الدكتكر دمحم عبد المعيد خاف 
 ية.. اليند: دائرة المعارؼ العثمان1مدير دائرة المعارؼ العثمانية. ط

صحيح حباف ـ(. 1993ابف حباف، دمحم بف حباف ، التميمي، أبك حاتـ، الدارمي، الُبستي. )
 . بيركت: مؤسسة الرسالة.2تحقيق: شعيب األرنؤكط. ط بترتيب بمباف.

المجركحيف مف  ىػ(.1396ابف حباف، دمحم بف حباف، التميمي، أبك حاتـ، الدارمي، الُبستي. )
 . حمب: دار الكعي.1تحقيق: محمكد إبراىيـ زايد. ط المحدثيف كالضعفاء كالمترككيف.

مشاىير عمماء ـ(. 1991ابف حباف، دمحم بف حباف، التميمي، أبك حاتـ، الدارمي، الُبستي. )
. 1حققو ككثقو كعمق عميو: مرزكؽ عمى ابراىيـ. ط األمصار كأعبلـ فقياء األقطار.

 المنصكرة. –ة: دار الكفاء لمطباعة كالنشر كالتكزيع المنصكر 
. (ـ1995) العسقبلني. حجر بف أحمد بف دمحم بف عمي بف أحمد الفضل أبك حجر،ابف 

 عباس بف حسف عاصـ أبك: . تحقيقالكبير الرافعي أحاديث تخريج في الحبير التمخيص
 قرطبة. . مصر: مؤسسة1قطب. ط بف
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تيذيب ىػ(. 1326ابف حجر، أبك الفضل أحمد بف عمي بف دمحم بف أحمد بف حجر العسقبلني. )
 . اليند: مطبعة دائرة المعارؼ النظامية.1ط التيذيب.

فتح ىػ(. 1379ابف حجر، أبك الفضل أحمد بف عمي بف دمحم بف أحمد بف حجر العسقبلني. )
 الباقي. )د. ط(. بيركت: دار المعرفة.تحقيق: دمحم فؤاد عبد  البارؼ شرح صحيح البخارؼ.

ىػ(. 1419ابف حجر، أبك الفضل أحمد بف عمي بف دمحم بف أحمد بف حجر العسقبلني. )
 . السعكدية: دار العاصمة، دار الغيث.1طالمطالب العالية بزكائد المسانيد الثمانية.

ىػ(. 1415ابف حجر، أبك الفضل أحمد بف عمي بف دمحم بف أحمد بف حجر العسقبلني. )
. 1تحقيق: عادؿ أحمد عبد المكجكد كعمى دمحم معكض. طاإلصابة في تمييز الصحابة. 
 بيركت: دار الكتب العممية.

نزىة ىػ(. 1422ابف حجر، أبك الفضل أحمد بف عمي بف دمحم بف أحمد بف حجر العسقبلني. )
يف هللا تحقيق: عبد هللا بف ض النظر في تكضيح نخبة الفكر في مصطمح أىل األثر.

 . الرياض: مطبعة سفير.1الرحيمي. ط
إنباء ـ(.  1969ابف حجر، أبك الفضل أحمد بف عمي بف دمحم بف أحمد بف حجر العسقبلني. )

تحقيق: د حسف حبشي. )د. ط(. مصر: المجمس األعمى لمشئكف  الغمر بأبناء العمر.
 لجنة إحياء التراث اإلسبلمي. -اإلسبلمية 

الدرر ـ(. 1972مد بف عمي بف دمحم بف أحمد بف حجر العسقبلني. )ابف حجر، أبك الفضل أح
. اليند: مجمس دائرة 2. تحقيق: دمحم عبد المعيد ضاف. طالكامنة في أعياف المائة الثامنة

 المعارؼ العثمانية.
لساف ـ(. 1971ابف حجر، أبك الفضل أحمد بف عمي بف دمحم بف أحمد بف حجر العسقبلني. )

. بيركت: مؤسسة األعممي 2اليند. ط –دائرة المعرؼ النظامية تحقيق:  الميزاف.
 لممطبكعات.

تقريب ـ(. 1986ابف حجر، أبك الفضل أحمد بف عمي بف دمحم بف أحمد بف حجر العسقبلني. )
 .سكريا: دار الرشيد.1تحقيق: دمحم عكامة. ط التيذيب.

تعريف  ـ(.1983بلني. )ابف حجر، أبك الفضل أحمد بف عمي بف دمحم بف أحمد بف حجر العسق
تحقيق: د. عاصـ بف أىل التقديس بمراتب المكصكفيف بالتدليس )طبقات المدلسيف(. 

 . عماف: مكتبة المنار.1عبدهللا القريكتي. ط
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ارؼ في تخريج ـ(. 2005. )حذيفة، نبيل بف منصكر بف يعقكب البصارة الككيتيأبك  أِنيُس السَّ
 تحقيق: نبيل .ع َحجر العسقبلني في َفتح البَارؼ َكتحقيق األحاديث التي ذكرىا الَحاف

َسة الريَّاف. بيركت: 1. طالبصارة ماحة، مؤسَّ َسة السَّ  .مؤسَّ
 تاريخ اإلسبلـ السياسي كالديني كالثقافي كاالجتماعي.ـ(. 1933حسف، حسف إبراىيـ حسف. )

 . مصر: دار الجيل. 1ط
معجـ ـ(. 1995الحمكؼ، شياب الديف أبك عبد هللا ياقكت بف عبد هللا الركمي الحمكؼ. )

 . بيركت: دار صادر.2. طالبمداف
 د: . تحقيقالكمكـ مف العرب كبلـ كدكاء العمكـ شمس. (ـ1999)سعيد.  بف نشكاف الحميرؼ،

 : دارالمعاصر، دمشق الفكر . بيركت: دار1كآخركف. ط العمرؼ  هللا عبد بف حسيف
 الفكر.

مف كبلـ أحمد بف حنبل ىػ(. 1409ابف حنبل، أبك عبد هللا أحمد بف دمحم بف حنبل الشيباني. )
. الرياض: مكتبة 1تحقيق: صبحي البدرؼ السامرائي. طفي عمل الحديث كمعرفة الرجاؿ. 

 المعارؼ.
كضع حكاشيو: دمحم  الزىد.ـ(. 1999ابف حنبل، أبك عبد هللا أحمد بف دمحم بف حنبل الشيباني. )

 . بيركت: دار الكتب العممية.1عبد السبلـ شاىيف. ط
 العمل كمعرفة الرجاؿ.ـ(. 2001ابف حنبل، أبك عبد هللا أحمد بف دمحم بف حنبل الشيباني. )

 . الرياض: دار الخاني.2تحقيق: كصي هللا بف دمحم عباس. ط
مسند اإلماـ أحمد بف ـ(. 2001) ابف حنبل، أبك عبد هللا أحمد بف دمحم بف حنبل الشيباني.

 . بيركت: مؤسسة الرسالة.1عادؿ مرشد، كآخركف. ط -تحقيق: شعيب األرنؤكط  حنبل.
ثبات صفات الرب عز كجل.ـ(. 1994خزيمة، أبك بكر دمحم بف إسحاؽ. )ابف   كتاب التكحيد كا 

 . الرياض: مكتبة الرشد.5تحقيق: عبد العزيز بف إبراىيـ الشيكاف. ط
تحقيق:  بغية الباحث عف زكائد مسند الحارث.ـ(.  1992أبك دمحم الحارث بف دمحم. )الخصيب، 

 . المدينة المنكرة: مركز خدمة السنة كالسيرة النبكية.1د. حسيف أحمد صالح الباكرؼ. ط
اقتضاء  ىػ(.1397الخطيب البغدادؼ، أبك بكر أحمد بف عمي بف ثابت بف أحمد بف ميدؼ. )

 . بيركت: المكتب اإلسبلمي.4دمحم ناصر الديف األلباني. ط. تحقيق: العمـ العمل
الرحمة في ىػ(. 1395الخطيب البغدادؼ، أبك بكر أحمد بف عمي بف ثابت بف أحمد بف ميدؼ. )

 . بيركت: دار الكتب العممية.1تحقيق: نكر الديف عتر. ط طمب الحديث.
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تاريخ ىػ(. 1417ميدؼ. )الخطيب البغدادؼ، أبك بكر أحمد بف عمي بف ثابت بف أحمد بف 
. بيركت: دار الكتب 1دراسة كتحقيق: مصطفى عبد القادر عطا. ط بغداد كذيكلو.

 العممية.
الفقيو ك ىػ(. 1421الخطيب البغدادؼ، أبك بكر أحمد بف عمي بف ثابت بف أحمد بف ميدؼ. )

 جكزؼ.. السعكدية: دار ال2تحقيق: أبك عبد الرحمف عادؿ بف يكسف الغرازؼ. ط المتفقو.
تاريخ ـ(. 2002الخطيب البغدادؼ، أبك بكر أحمد بف عمي بف ثابت بف أحمد بف ميدؼ. )

 . بيركت: دار الغرب اإلسبلمي.1تحقيق: الدكتكر بشار عكاد معركؼ. ط بغداد.
ؿ. ) الحث عمى التجارة كالصناعة كالعمل ىػ(. 1407الخبلؿ، أبك بكر أحمد بف دمحم الَخبلَّ

تصنيف: أبك عبد التككل في ترؾ العمل كالحجة عمييـ في ذلؾ.  كاإلنكار عمى مف يدعي
 . الرياض: دار العاصمة.1هللا محمكد بف دمحم الحداد. ط

السفر  -خيثمة  ابفالتاريخ الكبير المعركؼ بتاريخ ـ(.2006) خيثمة، أبك بكر أحمد.ابف أبي 
 . القاىرة: الفاركؽ الحديثة لمطباعة كالنشر.1تحقيق: صبلح بف فتحي ىبلؿ. ط الثالث.

تحقيق : السيد عبد هللا  سنف الدارقطني.ـ(. 1966الدارقطني، أبك الحسف عمي بف عمر. )
 ىاشـ يماني المدني. )د. ط(. بيركت: دار المعرفة.

تحقيق: د. مكفق  لنيسابكرؼ.سؤاالت الحاكـ اـ(. 1984الدارقطني، أبك الحسف عمي بف عمر. )
 . الرياض: مكتبة المعارؼ.1بف عبد هللا بف عبد القاد. ط

مسند الدارمي ـ(. 2000الدارمي، أبك دمحم عبد هللا بف عبد الرحمف، التميمي السمرقندؼ. )
. السعكدية: دار 1تحقيق: حسيف سميـ أسد الداراني. ط المعركؼ بػ )سنف الدارمي(.

 يع. المغني لمنشر كالتكز 
السنف الكاردة في ىػ(. 1416الداني، عثماف بف سعيد بف عثماف بف عمر أبك عمرك الداني. )

. 1تحقيق: د. رضاء هللا بف دمحم إدريس المباركفكرؼ. ط الفتف كغكائميا كالساعة كأشراطيا.
 الرياض: دار العاصمة.

تحقيق: أبك ىاجر  عث.الب ـ(.1987) عبد هللا بف سميماف السجستاني. داكد، أبك بكرابف أبي 
 . بيركت: دار الكتب العممية.1دمحم السعيد بف بسيكني زغمكؿ. ط

تحقيق:  كتاب المصاحف.ـ(. 2002) عبد هللا بف سميماف السجستاني. داكد، أبك بكر ابف أبي
 . القاىرة: الفاركؽ الحديثة. 1دمحم بف عبده. ط

ِجْستاني. )أبك  تحقيق: شعيب  المراسيل.ىػ(. 1408داكد، سميماف بف األشعث األزدؼ السِّ
 . بيركت: مؤسسة الرسالة.1األرناؤكط. ط
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ِجْستاني. ) سؤاالت أبي عبيد اآلجرؼ أبا ـ(. 1983أبك داكد، سميماف بف األشعث األزدؼ السِّ
. المدينة المنكرة: 1تحقيق: دمحم عمي قاسـ العمرؼ. ط داكد السجستاني في الجرح كالتعديل.

 عمادة البحث العممي بالجامعة اإلسبلمية.
ِجْستاني. )د. ت(. تحقيق: دمحم محيي  سنف أبي داكد. أبك داكد، سميماف بف األشعث األزدؼ السِّ
 الديف عبد الحميد. )د. ط(. بيركت: المكتبة العصرية.

تحقيق: دمحم خير رمضاف  صفة النار.ـ(. 1997الدنيا، أبك بكر عبد هللا بف دمحم. ) ابف أبي
. 1يكسف. ط  .  بيركت: دار حـز

تحقيق: أبك  الصمت كآداب المساف.ىػ(. 1410ابف أبي الدنيا، أبك بكر عبد هللا بف دمحم. )
 . بيركت: دار الكتاب العر1إسحاؽ الحكيني. ط

. تحقيق: مخمص دمحم. حسف الظف باهللـ(. 1988د هللا بف دمحم. )ابف أبي الدنيا، أبك بكر عب
 . الرياض: دار طيبة.1ط

تحقيق: دمحم خير رمضاف  العقكبات.ـ(. 1996ابف أبي الدنيا، أبك بكر عبد هللا بف دمحم. )
. 1يكسف. ط  . بيركت: دار حـز

دمحم خير رمضاف يكسف. تحقيق:  الجكع.ـ(. 1997ابف أبي الدنيا، أبك بكر عبد هللا بف دمحم. )
.1ط  . بيركت: دار حـز

تحقيق كتعميق: مجدؼ السيد إبراىيـ.  التكبة.ابف أبي الدنيا، أبك بكر عبد هللا بف دمحم. )د. ت(. 
 )د. ط(. مصر: مكتبة القرآف.

تحقيق كدراسة: عمرك عبد  صفة الجنة.ابف أبي الدنيا، أبك بكر عبد هللا بف دمحم. )د. ت(. 
 )د. ط(. القاىرة: مكتبة تيمية، جدة: مكتبة العمـ. المنعـ سميـ.

تحقيق:  الكنى كاألسماء.ـ(. 2000الدكالبي، أبك ِبْشر دمحم بف أحمد األنصارؼ الدكالبي الرازؼ. )
.1أبك قتيبة نظر دمحم الفاريابي. ط  . بيركت: دار حـز

تحقيق: أبك عبيدة  المجالسة كجكاىر العمـ.ىػ(. 1419الدينكرؼ، أبك بكر أحمد بف مركاف. )
مشيكر بف حسف آؿ سمماف. )د. ط(. البحريف: جمعية التربية اإلسبلمية، بيركت: دار 

.  حـز
 .ميزاف االعتداؿ في نقد الرجاؿ. (ـ1963). شمس الديف أبك عبد هللا دمحم بف أحمدالذىبي، 

 . دار المعرفة لمطباعة كالنشر. بيركت: 1. طتحقيق: عمي دمحم البجاكؼ 
تحقيق : سير أعبلـ النببلء. ـ(. 1985الذىبي، شمس الديف أبك عبد هللا دمحم بف أحمد. )

 . بيركت: مؤسسة الرسالة.3مجمكعة مف تحقيقيف بإشراؼ الشيخ شعيب األرناؤكط. ط
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 إيضاح في الغفار لمعمي العمك. (ـ1995)أحمد.  بف دمحم هللا عبد أبك الديف الذىبي، شمس
 . الرياض: مكتبة1المقصكد. ط عبد بف أشرؼ دمحم أبك: تحقيق .كسقيميا األخبار صحيح
 السمف. أضكاء

البف  المكضكعات كتاب تمخيص. (ـ1998)أحمد.  بف دمحم هللا عبد أبك الديف الذىبي، شمس
 الرشد. . الرياض: مكتبة1دمحم. ط بف إبراىيـ بف ياسر تميـ أبك: تحقيقالجكزؼ. 

 كىبة. )د. ط(. القاىرة: مكتبة كالمفسركف. التفسير. (د. ت)حسيف.  السيد دمحم الذىبي،
تحقيق:  المقتنى في سرد الكنى.ىػ(. 1408الذىبي، شمس الديف أبك عبد هللا دمحم بف أحمد. )

 . المدينة المنكرة: المجمس العممي بالجامعة اإلسبلمية.1دمحم صالح عبد العزيز المراد. ط
ديكاف الضعفاء كالمترككيف كخمق ـ(. 1967الذىبي، شمس الديف أبك عبد هللا دمحم بف أحمد. )

. مكة: مكتبة 2تحقيق: حماد بف دمحم األنصارؼ. طمف المجيكليف كثقات فييـ ليف. 
 مكة. –النيضة الحديثة 

كىك ذكر أسماء مف تكمـ فيو ـ(. 1986الذىبي، شمس الديف أبك عبد هللا دمحم بف أحمد. )
. الزرقاء: مكتبة 1تحقيق: دمحم شككر بف محمكد الحاجي أمرير المياديني. ط مكثق.
 المنار.

 المعجـ المختص بالمحدثيف.ـ(. 1988الذىبي، شمس الديف أبك عبد هللا دمحم بف أحمد. )
 . الطائف: مكتبة الصديق.1تحقيق: د. دمحم الحبيب الييمة. ط

 معجـ الشيكخ الكبير لمذىبي.ـ(. 1988 بف أحمد. )الذىبي، شمس الديف أبك عبد هللا دمحم
 . الطائف: مكتبة الصديق.1تحقيق: الدكتكر دمحم الحبيب الييمة. ط

الكاشف في معرفة مف لو ركاية في ـ(. 1992الذىبي، شمس الديف أبك عبد هللا دمحم بف أحمد. )
ار القبمة لمثقافة . جدة: د1تحقيق: دمحم عكامة أحمد دمحم نمر الخطيب. ط الكتب الستة.
 مؤسسة عمـك القرآف. -اإلسبلمية 

تاريخ اإلسبلـ َكَكفيات المشاىير  ـ(.2003الذىبي، شمس الديف أبك عبد هللا دمحم بف أحمد. )
 . بيركت: دار الغرب اإلسبلمي.1تحقيق: الدكتكر بشار عّكاد معركؼ. ط كَاألعبلـ.

تحقيق: الدكتكر  المغني في الضعفاء.د. ت(. الذىبي، شمس الديف أبك عبد هللا دمحم بف أحمد. )
 نكر الديف عتر. )د. ط(. )د. ـ(: )د. ف(.

تحقيق: حمدؼ  الفكائد.ىػ(. 1412الرازؼ، أبك القاسـ تماـ بف دمحم البجمي الرازؼ ثـ الدمشقي. )
 . الرياض: مكتبة الرشد.1عبد المجيد السمفي. ط
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 مسند إسحاؽ بف راىكيو.ـ(. 1991،  أبك يعقكب إسحاؽ بف إبراىيـ المركزؼ. )راىكيوابف 
 . المدينة المنكرة: مكتبة اإليماف.1تحقيق: د. عبد الغفكر بف عبد الحق البمكشي. ط

 شرح في كالحكـ العمكـ جامع. (ـ2001) أحمد الحنبمي. بف الرحمف عبد الديف زيف ابف رجب،
. بيركت: 7باجس. ط إبراىيـ - األرناؤكط شعيب: المحقق الكمـ. جكامع مف حديثا خمسيف

 مؤسسة الرسالة.
تحقيق:  شرح عمل الترمذؼ.ـ(. 1987رجب، زيف الديف عبد الرحمف بف أحمد الحنبمي. )ابف 

 . األردف: مكتبة المنار.1الدكتكر ىماـ عبد الرحيـ سعيد. ط
فتح البارؼ شرح صحيح ـ(. 1996رجب، زيف الديف عبد الرحمف بف أحمد الحنبمي. )ابف 

. المدينة 1تحقيق: محمكد بف شعباف بف عبد المقصكد كسبعة آخركف. ط البخارؼ.
 المنكرة: مكتبة الغرباء األثرية.

تاج الزبيدؼ، محّمد بف محّمد بف عبد الرّزاؽ الحسيني، أبك الفيض، الممّقب بمرتضى. )د. ت(. 
مف تحقيقيف. )د. ط(. )د. ـ(: دار  تحقيق: مجمكعة العركس مف جكاىر القامكس.

 اليداية.
. دمشق: دار 1ط كثير الدمشقي الحافع المفسر المؤرخ الفقيو. ابف ـ(.1995الزحيمي، دمحم. )

 القمـ. 
تحفة زرعة، أحمد بف عبد الرحيـ بف الحسيف الكردؼ الرازياني ثـ المصرؼ. )د. ت(. أبك 

 هللا نكارة. )د. ط(. الرياض: مكتبة الرشد.تحقيق: عبد التحصيل في ذكر ركاة المراسيل. 
 األعبلـ.ـ(. 2002الزركمي، خير الديف بف محمكد بف دمحم بف عمي بف فارس، الدمشقي. )

 . بيركت: دار العمـ لممبلييف.5ط
 كاآلثار األحاديث تخريج. (ىػ1414)بف دمحم.  يكسف بف هللا عبد دمحم أبك الديف جماؿ الزيمعي،

. 1السعد. ط الرحمف عبد بف هللا عبد: . تحقيقلمزمخشرؼ  الكشاؼ تفسير في الكاقعة
 خزيمة. الرياض: دار

ألفية العراقي ىػ(. 1428زيف الديف العراقي، أبك الفضل زيف الديف عبد الرحيـ بف الحسيف. )
تحقيق كدراسة: العربي الدائز الفرياطي.  المسماة بػ: التبصرة كالتذكرة في عمكـ الحديث.

 مكتبة دار المنياج لمنشر كالتكزيع. . الرياض:2ط
ذيل ميزاف ـ(. 1995زيف الديف العراقي، أبك الفضل زيف الديف عبد الرحيـ بف الحسيف. )

. بيركت: دار الكتب 1تحقيق: عمي دمحم معكض / عادؿ أحمد عبد المكجكد. ط االعتداؿ.
 العممية.
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تيب مسند اإلماـ أحمد بف حنبل الفتح الرباني لتر الساعاتي، أحمد بف عبد الرحمف. )د. ت(. 
. بيركت: دار إحياء التراث 2ط الشيباني كمعو بمكغ األماني مف أسرار الفتح الرباني.

 العربي.
االغتباط بمف رمي ـ(. 1988العجمي، برىاف الديف الحمبي أبك الكفا إبراىيـ بف دمحم. )ابف سبط 

 القاىرة: دار الحديث.. 1تحقيق: عبلء الديف عمي رضا. ط مف الركاة باالختبلط.
كتاب القضاء لسريج بف ـ(. 2000سريج، أبك الحارث ُسَريج بف يكنس بف إبراىيـ البغدادؼ. )

. بيركت: دار البشائر 1دراسة كتحقيق كتعميق: د.عامر حسف صبرؼ. ط يكنس.
 اإلسبلمية.

ـ(. 1990ؼ. )سعد، أبك عبد هللا دمحم بف سعد بف منيع الياشمي بالكالء، البصرؼ، البغدادابف 
 . بيركت: دار الكتب العممية.1تحقيق: دمحم عبد القادر عطا. ط الطبقات الكبرػ.

ـ(. 1997سعيد بف منصكر، أبك عثماف سعيد بف منصكر بف شعبة الخراساني الجكزجاني. )
. دراسة كتحقيق: د سعد بف عبد هللا بف عبد العزيز آؿ التفسير مف سنف سعيد بف منصكر

 ـ(: دار الصميعي لمنشر كالتكزيع.. )د. 1حميد. ط
فضائل القرآف. ـ(. 1995سبّلـ، أبك ُعبيد القاسـ بف سبّلـ بف عبد هللا اليركؼ البغدادؼ. )ابف 

 بيركت(: دار كثير. –. )دمشق 1تحقيق: مركاف العطية، كآخركف. ط
تحقيق: عبد الرحمف بف يحيى  األنساب.ـ(. 1962السمعاني، عبد الكريـ بف دمحم، أبك سعد. )

 . حيدر آباد: جمس دائرة المعارؼ العثمانية.1المعممي اليماني كآخركف. ط
الدر السميف الحمبي، أبك العباس، شياب الديف، أحمد بف يكسف بف عبد الدائـ. )د. ت(. 

تحقيق: الدكتكر أحمد دمحم الخراط. )د. ط(. دمشق:  المصكف في عمكـ الكتاب المكنكف.
 القمـ. دار

.ابف  ْيَنَكرؼُّ عمل اليـك كالميمة سمكؾ النبي )د.ت(.  السني، أحمد بف دمحم بف إسحاؽ بف إبراىيـ الدِّ
تحقيق: ككثر البرني. )د. ط(. جدة/ بيركت: دار  مع ربو عز كجل كمعاشرتو مع العباد.

 القبمة لمثقافة اإلسبلمية كمؤسسة عمـك القرآف.
الآللئ المصنكعة في األحاديث ـ(. 1996مف بف أبي بكر. )السيكطي، جبلؿ الديف عبد الرح

 . بيركت: دار الكتب العممية. 1تحقيق: صبلح بف دمحم بف عكيضة. ط المكضكعة.
: تحقيق القرآف. عمـك في اإلتقاف. (ـ1974) بكر. أبي بف الرحمف عبد الديف، السيكطي، جبلؿ

 لمكتاب. العامة المصرية إبراىيـ. )د. ط(. مصر: الييئة الفضل أبك دمحم



  236 

 

. )د. ط(. بيركت: دار الدر المنثكر)د. ت(.  بكر. أبي بف الرحمف عبد الديف، جبلؿالسيكطي، 
 الفكر.
. بيركت: 1ط طبقات الحفاظ.ىػ(. 1403) بكر. أبي بف الرحمف عبد الديف، جبلؿالسيكطي، 

 دار الكتب العممية.
حسف المحاضرة في تاريخ مصر ـ(. 1967) .بكر أبي بف الرحمف عبد الديف، جبلؿالسيكطي، 

عيسى  -. مصر: دار إحياء الكتب العربية 1تحقيق: دمحم أبك الفضل إبراىيـ. ط كالقاىرة.
 البابي الحمبي كشركاه.

تدريب الراكؼ في شرح تقريب . )د. ت(. بكر أبي بف الرحمف عبد الديف، جبلؿالسيكطي، 
 الفاريابي. )د. ط(. الرياض: دار طيبة.حققو: أبك قتيبة نظر دمحم  النكاكؼ.

تحقيق:  فكات الكفيات.شاكر، دمحم بف شاكر بف أحمد الممقب بصبلح الديف. )د. ت(. ابف 
 . بيركت: دار صادر.1إحساف عباس. ط

شاىيف، أبك حفص عمر بف أحمد بف عثماف بف أحمد بف دمحم بف أيكب بف أزداذ البغدادؼ. ابف 
. 1تحقيق: عبد الرحيـ دمحم أحمد القشقرؼ. طضعفاء كالكذابيف. تاريخ أسماء الـ(. 1989)

 )د. ـ(: )د. ف(.
 الترغيب في فضائل األعماؿ كثكاب ذلؾ.ـ(. 2004شاىيف، أبك حفص عمر بف أحمد. )ابف 

 . بيركت: دار الكتب العممية1تحقيق: دمحم حسف دمحم حسف إسماعيل. ط
اليؾ البحرية كقضائيـ عمى الصميبييف في الممىػ(. 1409شفيق، شفيق جاسر أحمد محمكد. )

 . )د. ط(. المدينة المنكرة: الجامعة اإلسبلمية.الشاـ
 . القاىرة: دار المعارؼ.1ط عمدة التفسير عف الحافع كثير.ـ(. 1956شاكر، أحمد دمحم. )

 سنة.السيرة النبكية عمى ضكء القرآف كالىػ(. 1427شيبة، دمحم بف دمحم بف سكيمـ أبك ُشيبة. )أبك 
 . دمشق: دار القمـ.8ط

البدر الطالع بمحاسف الشككاني، دمحم بف عمي بف دمحم بف عبد هللا الشككاني اليمني. )د. ت(. 
 )د. ط(. بيركت: دار المعرفة. مف بعد القرف السابع.

تحقيق : دمحم بف . العرش كما ُرِكؼ فيو. (ـ1998). أبك جعفر دمحم بف عثمافابف أبي شيبة، 
 .مكتبة الرشد. الرياض: 1. طمي التميميخميفة بف ع

الكتاب المصنف في ىػ(. 1409شيبة، أبك بكر ، عبد هللا بف دمحم بف إبراىيـ العبسي.) ابف أبي
 . الرياض: مكتبة الرشد.1تحقيق: كماؿ يكسف الحكت. ط األحاديث كاآلثار.
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ىػ(. 1408الشيخ األصبياني، أبك دمحم عبد هللا بف دمحم بف جعفر بف حياف األنصارؼ. )أبك 
 . الرياض: دار العاصمة.1تحقيق: رضاء هللا بف دمحم إدريس المباركفكرؼ. ط العظمة.

ـ(. 1987الشيخ األصبياني، أبك دمحم عبد هللا بف دمحم بف جعفر بف حياف األنصارؼ. )أبك 
. اليند: 2تحقيق: الدكتكر عبد العمي عبد الحميد حامد. ط النبكؼ.األمثاؿ في الحديث 

 الدار السمفية.
ـ(. 1992الشيخ األصبياني، أبك دمحم عبد هللا بف دمحم بف جعفر بف حياف األنصارؼ. )أبك 

تحقيق: عبد الغفكر عبد الحق حسيف  طبقات المحدثيف بأصبياف كالكارديف عمييا.
 الرسالة.. بيركت: مؤسسة 2البمكشي. ط

ـ(. 1998الشيخ األصبياني، أبك دمحم عبد هللا بف دمحم بف جعفر بف حياف األنصارؼ. )أبك 
. )د. ـ(: دار المسمـ لمنشر 1. تحقيق: صالح بف دمحم الكنياف. طأخبلؽ النبي كآدابو

 كالتكزيع.
. 15. طعرٌض كدراسة -عمكـ الحديث كمصطمحو ـ(. 1984الصالح، صبحي إبراىيـ. )

 دار العمـ لممبلييف. بيركت:
 أحمد: . تحقيقبالكفيات الكافي. (ـ2000)هللا.  عبد بف أيبؾ بف خميل الديف صبلح الصفدؼ،

 التراث. إحياء مصطفى. )د. ط(. بيركت: دار كتركي األرناؤكط
معرفة أنكاع عمـك ـ(. 1986) عثماف بف عبد الرحمف، أبكعمرك، تقي الديف. الصبلح،ابف 

تحقيق: نكر الديف عتر. )د. ط(. سكريا: دار الفكر،  بمقدمة الصبلح.الحديث، كيُعرؼ 
 بيركت: دار الفكر المعاصر.

ِغيرِ . (ـ2011). دمحم بف إسماعيل بف صبلح الصنعاني، تحقيق: د.  .التَّنكيُر َشرُْح الَجاِمع الصَّ
 .مكتبة دار السبلـ. الرياض: 1. طمحمَّد إسحاؽ محمَّد إبراىيـ

تحقيق: حبيب الرحمف  المصنف.ىػ(. 1403كر عبد الرزاؽ بف ىماـ. )الصنعاني، أبك ب
 . اليند: المجمس العممي.2األعظمي. ط

دراسة كتحقيق: د.  تفسير عبد الرزاؽ. ىػ(.1419الصنعاني، أبك بكر عبد الرزاؽ بف ىماـ. )
 . بيركت: دار الكتب العممية.1محمكد دمحم عبده. ط

فضائل القرآف كما أنزؿ مف ـ(. 1987الِضرِّيس، أبك عبد هللا دمحم بف أيكب بف يحيى.)ابف 
 . سكريا: دار الفكر.1تحقيق: غزكة بدير. ط القرآف بمكة كما أنزؿ بالمدينة.

تقريب عمـ الحديث، منيج دراسي يجمع بيف أصالة طارؽ بف عكض هللا، أبك معاذ. )د. ت(. 
 )د. ـ(: دار الككثر.. 1. طالقديـ ك جدة الحديث
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تحقيق: حمدؼ بف عبدالمجيد السمفي.  مسند الشامييف.ـ(. 1984الطبراني، سميماف بف أحمد. )
 . بيركت: مؤسسة الرسالة.1ط

تحقيق: دمحم شككر  الركض الداني )المعجـ الصغير(.ـ(. 1985الطبراني، سميماف بف أحمد. )
 ، عماف:  دار عمار.. بيركت: المكتب اإلسبلمي1محمكد الحاج أمرير. ط
تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا.  الدعاء لمطبراني.ىػ(. 1413الطبراني، سميماف بف أحمد. )

 . بيركت: دار الكتب العممية.1ط
تحقيق: طارؽ بف عكض هللا بف دمحم ،  المعجـ األكسط.الطبراني، سميماف بف أحمد. )د. ت(. 

 اىرة: دار الحرميف.عبد المحسف بف إبراىيـ الحسيني. )د. ط(. الق
تحقيق: حمدؼ بف عبد المجيد السمفي.  المعجـ الكبير.الطبراني، سميماف بف أحمد. )د. ت(. 

 . القاىرة: مكتبة تيمية.2ط
تيذيب اآلثار كتفصيل . (د. ت). دمحم بف جرير بف يزيد بف كثير بف غالب اآلممي الطبرؼ،

. )د. ط(. القاىرة: مطبعة  شاكرتحقيق: محمكد دمحم .الثابت عف رسكؿ هللا مف األخبار
 المدني.
شاكر.  دمحم أحمد: تحقيق القرآف. تأكيل في البياف جامع. (ـ2000)جرير.  بف الطبرؼ، دمحم

 الرسالة. . بيركت: مؤسسة1ط
تحقيق:  تفسير الطبرؼ = جامع البياف عف تأكيل آؼ القرآف.ـ(. 2001الطبرؼ، دمحم بف جرير. )

. )د. ـ(: دار ىجر لمطباعة كالنشر كالتكزيع 1د. عبد هللا بف عبد المحسف التركي. ط
 كاإلعبلف.

. الرياض:  10طتيسير مصطمح الحديث. ـ(. 2004الطحاف، أبك حفص محمكد بف أحمد. )
 مكتبة المعارؼ لمنشر كالتكزيع.

تحقيق: شعيب  كل اآلثار.شرح مشـ(. 1494الطحاكؼ، أبك جعفر أحمد بف دمحم بف سبلمة. )
 . بيركت: مؤسسة الرسالة.1األرنؤكط. ط

مختصر األحكاـ = مستخرج ىػ(. 1415الطكسي، َأبك َعِميٍّ الحسُف بُف َعميِّ بِف َنْصٍر. )
. المدينة 1تحقيق: أنيس بف أحمد بف طاىر األندكنكسي. طالطكسي عمى جامع الترمذؼ. 
 المنكرة: مكتبة الغرباء األثرية.

)د.  مسند أبي داكد الطيالسي.السي، سميماف بف داكد أبك داكد الفارسي البصرؼ. )د. ت(. الطي
 ط(. بيركت: دار المعرفة.
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. 2ط  المجتمع المصرؼ في عصر سبلطيف المماليؾ.ـ(. 1992عاشكر، سعيد عبد الفتاح. )
 القاىرة: دار النيضة. 

 السنة.ىػ(. 1400الشيباني.)عاصـ، أبك بكر بف أبي عاصـ كىك أحمد بف عمرك ابف أبي 
 .بيركت: المكتب اإلسبلمي.1تحقيق: دمحم ناصر الديف األلباني.ط

ىػ(. 1409عاصـ، أبك بكر بف أبي عاصـ كىك أحمد بف عمرك بف مخمد الشيباني. )ابف أبي 
. المدينة المنكرة: مكتبة العمـك 1تحقيق: مساعد بف سميماف الراشد الجميد. ط الجياد.
 كالحكـ.

اآلحاد . (ـ1991) .أحمد بف عمرك بف الضحاؾ بف مخمد الشيباني، أبك بكر أبي عاصـ،ابف 
 .دار الراية. الرياض: 1. طتحقيق: د. باسـ فيصل أحمد الجكابرة .كالمثاني
)د. ط(.  التفسير. كاتجاىات أصكؿ في التيسير. (ـ2006)عمي.  عماد عبد السميع،

 اإليماف. اإلسكندرية: دار
عبد اليادؼ، يكسف بف حسف عبد اليادؼ الصالحي، جماؿ الديف، الِمْبَرد الحنبمي. ابف 
. عناية: لجنة مختصة مف تحقيقيف بإشراؼ: ضبط مف غبر فيمف قيده حجرـ(. 2011)

 . سكريا: دار النكادر.1نكر الديف طالب. ط
 كر.دمشق: دار الف .3منيج النقد في عمـك الحديث. طـ(. 1981عتر، نكر الديف. )

 لمحات في المكتبة كالبحث كالمصادر.ـ(. 2001عجاج الخطيب، دمحم عجاج بف دمحم تميـ. )
 . بيركت: مؤسسة الرسالة.19ط

 . )د. ـ(: دار الباز.1. طتاريخ الثقاتـ(. 1984العجمي، أبك الحسف أحمد بف عبد هللا. )
تحقيق: عادؿ  الرجاؿ.الكامل في ضعفاء ـ(. 1997عدؼ، أبك أحمد بف عدؼ الجرجاني. )ابف 

 . بيركت: الكتب العممية.1كآخركف. ط-أحمد عبد المكجكد
تنزيو الشريعة المرفكعة ىػ(. 1399عراؽ الكناني، نكر الديف، عمي بف دمحم عراؽ الكناني. )ابف 

تحقيق: عبد الكىاب عبد المطيف، عبد هللا دمحم الصديق   عف األخبار الشنيعة المكضكعة.
 بيركت: دار الكتب العممية.. 1الغمارؼ. ط

جزء الحسف بف ـ(. 1985عرفة، أبك عمي الحسف بف عرفة بف يزيد العبدؼ البغدادؼ. )ابف 
حققو كعمق عميو كخرج أحاديثو كآثاره: عبد الرحمف بف عبد الجبار عرفة العبدؼ. 

 . الككيت: دار األقصى.1الفريكائي. ط
تحقيق: عمرك  تاريخ دمشق.ـ(. 1995هللا. )عساكر، أبك القاسـ عمي بف الحسف بف ىبة ابف 

 بف غرامة العمركؼ. )د. ط(. سكريا: دار الفكر لمطباعة كالنشر كالتكزيع. 
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تحقيق: عبد المعطي أميف  الضعفاء الكبير.ـ(. 1984العقيمي، أبك جعفر دمحم بف عمرك. )
 . بيركت: دار المكتبة العممية.1قمعجي. ط

تحقيق: د. رفعت  المختمطيف.ـ(. 1996خميل بف كيكمدؼ. )العبلئي، صبلح الديف أبك سعيد 
 . القاىرة: مكتبة الخانجي.1فكزؼ عبد المطمب، عمي عبد الباسط مزيد. ط

جامع التحصيل في أحكاـ ـ(. 1986العبلئي، صبلح الديف أبك سعيد خميل بف كيكمدؼ. )
 . بيركت: عالـ الكتب.2تحقيق: حمدؼ عبد المجيد السمفي. ط المراسيل.

مصباح األريب في تقريب ـ(. 2009-2005العنسي، أبك عبد هللا دمحم بف أحمد المصنعي. )
. 1قرظو كقدـ لو: دمحم بف عبد الكىاب الكصابي. ط الركاة الذيف ليسكا في تقريب التيذيب.

 اليمف: مكتبة صنعاء األثرية، مصر: الفاركؽ الحديثة لمطباعة كالنشر.
. )د. البخارؼ  صحيح شرح القارؼ  عمدة. (د. ت)مكسى.  بف مدأح بف محمكد دمحم أبك العيني،

 العربي. التراث إحياء ط(. بيركت: دار
معجـ مقاييس ـ(. 1979فارس، أحمد بف فارس بف زكرياء القزكيني الرازؼ، أبك الحسيف. )ابف 

 تحقيق: عبد السبلـ دمحم ىاركف. )د. ط(. سكريا: دار الفكر. المغة.
معجـ شيكخ الطبرؼ الذيف ركػ عنيـ في كتبو ـ(. 2005الفالكجي، أكـر بف دمحم زيادة. )

 . األردف: الدار األثرية، القاىرة: دار عفاف.1ط المسندة المطبكعة.
تقديـ: عمي  المعجـ الصغير لركاة اإلماـ جرير الطبرؼ.الفالكجي، أكـر بف دمحم زيادة. )د. ت(. 

 د. ط(. األردف: الدار األثرية، القاىرة: دار عفاف.حسف عبد الحميد األثرؼ. )
. )د. ـ(: 1طتذكرة المكضكعات.ىػ(. 1343الفتني، دمحم طاىر بف عمي الصديقي اليندؼ. )

 إدارة الطباعة المنيرية.
تحقيق كتخريج كدراسة: يكسف  فضائل القرآف. ـ(.1989الفريابي، أبك بكر جعفر بف دمحم. )

 . الرياض: مكتبة الرشد.1عثماف فضل هللا جبريل. ط
تحقيق: أكـر ضياء  المعرفة كالتاريخ. ـ(.1981الفسكؼ، أبك يكسف يعقكب بف سفياف. )

 . بيركت: مؤسسة الرسالة.2العمرؼ. ط
تحقيق:  القامكس المحيط.ـ(. 2005الفيركزآبادؼ، مجد الديف أبك طاىر دمحم بف يعقكب. )

يركت: مؤسسة الرسالة لمطباعة كالنشر . ب8مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة. ط
 كالتكزيع.

 طبقات. (ىػ1407) األسدؼ. عمر بف دمحم بف أحمد بف بكر تقي الديف، أبك ابف قاضي شيبة،
 الكتب. . بيركت: عالـ1خاف. ط العميـ عبد الحافع. د: تحقيق الشافعية.
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 في القراءات السبع. الكافي في شرح الشاطبيةـ(. 1992القاضي، عبد الفتاح بف عبد الغني. )
 . جدة: مكتبة السكادؼ لمتكزيع. 4ط
قانع، أبك الحسيف عبد الباقي بف قانع بف مرزكؽ بف كاثق األمكؼ بالكالء البغدادؼ. ابف 
. المدينة المنكرة: 1تحقيق: صبلح بف سالـ المصراتي. ط معجـ الصحابة.ىػ(. 1418)

 مكتبة الغرباء.
 الجامع ألحكاـ القرآف = تفسير القرطبي.ـ(. 1964حمد. )القرطبي، أبك عبد هللا دمحم بف أ

براىيـ أطفيش. ط  . القاىرة: دار الكتب المصرية.2تحقيق: أحمد البردكني كا 
تحقيق:  التدكيف في أخبار قزكيف.ـ(. 1987القزكيني، أبك القاسـ الرافعي، عبد الكريـ بف دمحم. )

 عزيز هللا العطاردؼ. )د. ط(. بيركت: دار الكتب العممية.
 األحكاـ. كتاب في كاإليياـ الكىـ بياف. (ـ1997)الممؾ.  عبد بف دمحم بف عمي ابف القطاف،
 طيبة. . الرياض: دار1سعيد. ط آيت الحسيف. د :تحقيق

ْكُدْكِني الجمالي الحنفي. ) ُقْطُمْكَبَغا، أبك الفداء زيف الديف قاسـ بف ُقْطُمْكَبَغاابف  ـ(. 2011السُّ
دراسة كتحقيق: شادؼ بف دمحم بف سالـ آؿ نعماف. الثقات ممف لـ يقع في الكتب الستة. 

 . اليمف: مركز النعماف لمبحكث كالدراسات اإلسبلمية كتحقيق التراث كالترجمة.1ط
. 2ط لغة الفقياء. معجــ(. 1988حامد صادؽ قنيبي.) -قمعجي كقنيبي، دمحم ركاس قمعجي 

 )د. ـ(: دار النفائس لمطباعة كالنشر كالتكزيع.
أطراؼ الغرائب كاألفراد  ـ(.1998، أبك الفضل دمحم بف طاىرالمقدسي الشيباني. )ابف القيسراني

تحقيق: محمكد دمحم محمكد حسف نصار /  مف حديث رسكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص لئلماـ الدارقطني.
 بيركت: دار الكتب العممية.. 1السيد يكسف. ط

تحقيق:  .اجتماع الجيكش اإلسبلمية. (ـ1988). دمحم بف أبي بكر بف أيكب ابف القيـ الجكزية،
 .مطابع الفرزدؽ التجارية. الرياض: 1. طعكاد عبد هللا المعتق

 الرسالة المستطرفة لبيافـ(. 2000الكتاني، أبك عبد هللا دمحم بف أبي الفيض جعفر بف إدريس. )
. بيركت: دار 6تحقيق: دمحم المنتصر بف دمحم الزمزمي. ط مشيكر كتب السنة المشرفة.

 البشائر اإلسبلمية.
ـ(. 1999كثير، أبك الفداء إسماعيل بف عمر بف كثير القرشي البصرؼ ثـ الدمشقي. )ابف 

. الرياض: دار طيبة لمنشر 2تحقيق: سامي بف دمحم سبلمة. ط تفسير القرآف العظيـ.
 زيع.كالتك 
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ـ(. 1988كثير، أبك الفداء إسماعيل بف عمر بف كثير القرشي البصرؼ ثـ الدمشقي. )ابف 
 . بيركت: دار إحياء التراث العربي.1تحقيق: عمي شيرؼ. ط البداية كالنياية.

ـ(. 1993كثير، أبك الفداء إسماعيل بف عمر بف كثير القرشي البصرؼ ثـ الدمشقي. )ابف 
: د أحمد عمر ىاشـ، د دمحم زينيـ دمحم عزب. )د. ط(. )د. ـ(: . تحقيقطبقات الشافعييف

 مكتبة الثقافة الدينية.
ىػ(. 1419كثير، أبك الفداء إسماعيل بف عمر بف كثير القرشي البصرؼ ثـ الدمشقي. )ابف 

. بيركت: دار الكتب العممية، 1تحقيق: دمحم حسيف شمس الديف. ط تفسير القرآف العظيـ.
 منشكرات دمحم عمي بيضكف.

ـ(. 2011كثير، أبك الفداء إسماعيل بف عمر بف كثير القرشي البصرؼ ثـ الدمشقي. )ابف 
عفاء كالمَجاِىيل. َقات كالضُّ . شادؼ دراسة كتحقيق: د التَّْكميل في الَجرْح كالتَّْعِديل كمَْعِرفة الثِّ

. اليمف: مركز النعماف لمبحكث كالدراسات اإلسبلمية 1بف دمحم بف سالـ آؿ نعماف. طا
 كتحقيق التراث كالترجمة.

شعار الكرابيسي، أبك أحمد دمحم بف دمحم بف أحمد بف إسحاؽ المعركؼ بالحاكـ الكبير. )د. ت(. 
 مفاء.تحقيق: صبحي السامرائي. )د. ط(. الككيت: دار الخأصحاب الحديث. 

تحقيق:  المنتخب مف مسند عبد بف حميد.ـ(. 1988الكشي، أبك دمحم عبد الحميد بف حميد. )
 . القاىرة: مكتبة السنة.1صبحي البدرؼ السامرائي ، محمكد دمحم خميل الصعيدؼ. ط

 الككاكب النيرات في معرفة مف الركاة الثقات.ـ(. 1981الكياؿ، بركات بف أحمد بف دمحم.)ابف 
 . بيركت: دار المأمكف.1بد القيكـ عبد رب النبي. طتحقيق: ع

  شرح أصكؿ اعتقاد أىل السنة كالجماعة.ـ(. 2003البللكائي، أبك القاسـ ىبة هللا بف الحسف. )
 . الرياض: دار طيبة.8تحقيق: أحمد بف سعد بف حمداف الغامدؼ. ط

 ماجو. ابف سنف زيد. )د. ت(.اسـ أبيو ي و دمحم بف يزيد القزكيني، كماج، أبك عبد هللاوماجابف 
فيصل عيسى  -تحقيق: دمحم فؤاد عبد الباقي. )د. ط(. مصر: دار إحياء الكتب العربية 

 البابي الحمبي.
. مصر: 2. طنظـ دكلة سبلطيف المماليؾ كرسكميـ في مصرـ(. 1979ماجد، عبد المنعـ. )

 مكتبة األنجمك المصرية.
تحقيق: حبيب الرحمف  الزىد كالرقائق.)د. ت(.  المبارؾ.المبارؾ، أبك عبد الرحمف عبد هللا بف 

 األعظمي. )د. ط(. بيركت: دار الكتب العممية.
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 مشكاة شرح المفاتيح مرعاة. (ـ1984)السبلـ.  عبد دمحم بف هللا عبيد الحسف أبك المباركفكرؼ،
 كاإلفتاء. كالدعكة العممية البحكث . اليند: إدارة3ط المصابيح.
تحفة األحكذؼ بشرح جامع بك العبل دمحم عبد الرحمف بف عبد الرحيـ. )د. ت(. المباركفكرؼ، أ
 .)د. ط(. بيركت: دار الكتب العممية.الترمذؼ

ركاية  -أمالي المحاممي ىػ(. 1412المحاممي، أبك عبد هللا البغدادؼ الحسيف بف إسماعيل. )
 .. األردف: دار القيـ1تحقيق: د. إبراىيـ القيسي. ط يحيى البيع.

سؤاالت دمحم بف عثماف بف أبي شيبة ىػ(. 1404المديني، أبك الحسف عمي بف عبد هللا. )ابف 
 . الرياض: مكتبة المعارؼ.1تحقيق: مكفق عبد هللا عبد القادر. ط لعمي بف المديني.

 رمضاف كقياـ الميل قياـ] مختصر. (ـ1988) الحجاج. بف نصر بف دمحم هللا عبد الَمْرَكِزؼ، أبك
 أكادمي. . باكستاف: حديث1المقريزؼ. ط عمي بف أحمد العبلمة: اختصرىا .[الكتر ككتاب

تحقيق: د. عبد الرحمف  تعظيـ قدر الصبلة.ىػ(. 1406المركزؼ، أبك عبد هللا دمحم بف نصر. )
 . المدينة المنكرة: مكتبة الدار.1عبد الجبار الفريكائي. ط

 تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ.ىػ(. 1980المزؼ، يكسف بف عبد الرحمف بف يكسف. )
 . بيركت: مؤسسة الرسالة.1تحقيق: د. بشار عكاد معركؼ. ط

المسند الصحيح المختصر مسمـ بف الحجاج أبك الحسف القشيرؼ النيسابكرؼ. )د. ت(.  مسمـ،
تحقيق: دمحم فؤاد عبد الباقي. )د. ط(. بيركت:  .بنقل العدؿ عف العدؿ إلى رسكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص

 دار إحياء التراث العربي.
ِزّػ، ناصر  )د. ط(. بيركت: دار المغرب.. (د. ت) عمى. المكاـر أبى السيد عبد بف الُمَطرِّ

 العربي.  الكتاب
معيف )ركاية عثماف  ابف تاريخمعيف، أبك زكريا يحيى بف معيف البغدادؼ. )د. ت(. ابف 

 تحقيق: د. أحمد دمحم نكر سيف. )د. ط(. دمشق: دار المأمكف لمتراث. الدارمي(.
 معيف )ركاية الدكرؼ(. ابف تاريخـ(. 1979معيف،  أبك زكريا يحيى بف معيف البغدادؼ. )ابف 

حياء التراث 1تحقيق: د. أحمد دمحم نكر سيف. ط . مكة المكرمة: مركز البحث العممي كا 
 سبلمي.اإل
معرفة الرجاؿ عف يحيى بف معيف، ـ(. 1985معيف، أبك زكريا يحيى بف معيف البغدادؼ. )ابف 

. دمشق: مجمع 1تحقيق: دمحم كامل القصار. ط ركاية أحمد بف دمحم بف القاسـ بف محرز.
 المغة العربية.
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الجنيد ألبي زكريا يحيى بف  سؤاالتـ(. 1988معيف، أبك زكريا يحيى بف معيف البغدادؼ. )ابف 
 . المدينة المنكرة: مكتبة الدار.1تحقيق: أحمد دمحم نكر سيف. طمعيف. 

مف كبلـ أبي زكريا يحيى بف معيف معيف، أبك زكريا يحيى بف معيف البغدادؼ. )د. ت(. ابف 
تحقيق: د. أحمد دمحم نكر سيف. )د. ط(. دمشق: دار  في الرجاؿ )ركاية طيماف(.

 متراث.المأمكف ل
ـ(. 1990مفمح، إبراىيـ بف دمحم بف عبد هللا بف دمحم مفمح، أبك إسحاؽ، برىاف الديف. )ابف 

تحقيق: د عبد الرحمف بف سميماف  المقصد األرشد في ذكر أصحاب اإلماـ أحمد.
 . الرياض: مكتبة الرشد.1العثيميف. ط

تحقيق: المعجـ اللمقرغ.  ـ(.1998المقرغ، أبك بكر دمحم بف إبراىيـ األصبياني الخازف. )ابف 
. الرياض: مكتبة الرشد، شركة الرياض لمنشر 1أبي عبد الحمف عادؿ بف سعد. ط

 كالتكزيع.
دراسة  إغاثة األمة بكشف الغمة.ـ(. 2007المقريزؼ، تقي الديف أبك العباس أحمد بف عمي. )

 كاالجتماعية. . )د. ـ(: عيف لمدراسات كالبحكث اإلنسانية1كتحقيق: كـر حممي فرحات. ط
 المنياج أدلة إلى المحتاج تحفة. (ىػ1406)عمي.  بف عمر حفص أبك الديف ابف الممقف، سراج

. مكة المكرمة: 1المحياني. ط سعاؼ بف هللا عبد: تحقيق. (لمنككؼ  المنياج ترتيب عمى)
 حراء.  دار

 تخريج في المنير البدر. (ـ2004)عمي.  بف عمر حفص أبك الديف سراج ابف الممقف،
. 1كآخركف. ط الغيط أبك مصطفى: تحقيق الكبير. الشرح في الكاقعة كاألثار األحاديث

 كالتكزيع. لمنشر اليجرة الرياض: دار
 المقنع في عمكـ الحديث. ىػ(.1413) الممقف، سراج الديف أبك حفص عمر بف عمي.ابف 

 . السعكدية: دار فكاز لمنشر.1تحقيق: عبد هللا بف يكسف الجديع. ط
 شرح القدير . فيض(ىػ1356)العارفيف.  تاج بف الرؤكؼ بعبد المدعك دمحم الديف المناكؼ، زيف
 الكبرػ. التجارية . مصر: المكتبة1طالصغير.  الجامع

 بشرح التيسير. (ـ1988)العارفيف.  تاج بف الرؤكؼ بعبد المدعك دمحم الديف زيف المناكؼ،
 الشافعي. اإلماـ . الرياض: مكتبة3ط الصغير. الجامع

معرفة  ـ(.2005منده، أبك عبد هللا دمحم بف إسحاؽ بف دمحم بف يحيى بف َمْنَده العبدؼ. )ابف 
. 1حققو كقدـ لو كعمق عميو: األستاذ الدكتكر/ عامر حسف صبرؼ. ط الصحابة.

 اإلمارات: مطبكعات جامعة اإلمارات العربية المتحدة.
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األكسط في السنف ـ(. 1985المنذر، أبك بكر دمحم بف إبراىيـ بف المنذر النيسابكرؼ.)ابف 
. الرياض: دار 1تحقيق: أبك حماد صغير أحمد بف دمحم حنيف. ط كاإلجماع كاالختبلؼ.

 طيبة.
 الترغيب كالترىيب مف الحديث الشريف.ىػ(. 1417المنذرؼ، عبد العظيـ بف عبد القكؼ. )

 . بيركت: دار الكتب العممية.1س الديف. طتحقيق: إبراىيـ شم
إرشاد القاصي كالداني المنصكرؼ، أبك الطيب نايف بف صبلح بف عمي المنصكرؼ. )د. ت(. 

راجعو كلخص أحكامو كقدـ لو: أبك الحسف مصطفى بف  إلى تراجـ شيكخ الطبراني.
 تبة تيمية.إسماعيل السميماني المأربي. )د. ط(. الرياض: دار الكياف، اإلمارات: مك

تحقيق:  .المخزكف في عمـ الحديث. (ـ1988). أبك الفتح دمحم بف الحسيف بف أحمدالمكصمي، 
 .الدار العممية. اليند: 1. طدمحم إقباؿ دمحم إسحاؽ السمفي

تحقيق: حسيف سميـ أسد.  مسند أبي يعمى.ـ(. 1984المكصمي، أبك يعمى أحمد بف عمي. )
 . دمشق: دار المأمكف لمتراث.1ط

تحقيق: محمكد  الضعفاء كالمتركككف.ىػ( . 1396النسائي، أبك عبد الرحمف أحمد بف شعيب. )
 . حمب: دار الكعي.1إبراىيـ زايد. ط

(. تسمية مشايخ أبي عبد الرحمف أحمد ىػ1423النسائي، أبك عبد الرحمف أحمد بف شعيب. )
عارؼ العكني. تحقيق: الشريف حاتـ بف  بف شعيب بف عمي النسائي كذكر المدلسيف.

 . مكة المكرمة: دار عالـ الفكائد.1ط
المجتبى مف السنف = السنف الصغرػ ىػ(. 1986النسائي، أبك عبد الرحمف أحمد بف شعيب. )

 . حمب: مكتب المطبكعات اإلسبلمية.2تحقيق: عبد الفتاح أبك غدة. ط لمنسائي.
حققو كخرج أحاديثو:  رػ.السنف الكبـ(. 2001النسائي، أبك عبد الرحمف أحمد بف شعيب. )

 . بيركت: مؤسسة الرسالة.1حسف عبد المنعـ شمبي، أشرؼ عميو: شعيب األرناؤكط. ط
تحقيق: سمير أميف  كتاب الفتف.ىػ(. 1412نعيـ، أبك عبد هللا نعيـ بف حماد المركزؼ. )أبك 

 . القاىرة: مكتبة التكحيد.1الزىيرؼ. ط
 بف مسمـ صحيح شرح المنياج. (ىػ1392)شرؼ.  بف يحيى الديف محيي زكريا أبك النككؼ،

 العربي. التراث إحياء . بيركت: دار2طالحجاج. 
التقريب كالتيسير لمعرفة سنف ـ(. 1985أبك زكريا محيي الديف يحيى بف شرؼ. ) النككؼ،

. 1تقديـ كتحقيق كتعميق: دمحم عثماف الخشت. ط البشير النذير في أصكؿ الحديث.
 عربي.بيركت: دار الكتاب ال
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"مف صدر اإلسبلـ كحتى العصر الحاضر". قدـ  معجـ المفسريفـ(. 1988نكييض، عادؿ. )
ْيخ حسف خالد. ط . بيركت: مؤسسة نكييض الثقافية 3لو: ُمفتي الجميكرية المبنانية الشَّ

 لمتأليف كالترجمة كالنشر.
تحقيق: دمحم عكض  تيذيب المغة.ـ(. 2001اليركؼ، أبك منصكر دمحم بف أحمد بف األزىرؼ. )

 . بيركت: دار إحياء التراث العربي.1مرعب. ط
ِرؼ بف مصعب. ) ِرؼ َىنَّاد بف السَّ تحقيق: عبد الرحمف عبد  الزىد.ىػ(. 1406ىناد، أبك السَّ

 . الككيت: دار الخمفاء لمكتاب اإلسبلمي.1الجبار الفريكائي. ط
 البزار. زكائد عف األستار كشف. (ـ1979) سميماف. بف بكر أبي بف عمي الديف الييثمي، نكر
 الرسالة. . بيركت: مؤسسة1األعظمي. ط الرحمف حبيب: تحقيق

مجمع الزكائد كمنبع ـ(. 1994الييثمي، أبك الحسف نكر الديف عمي بف أبي بكر بف سميماف، )
 تحقيق: حساـ الديف القدسي. )د. ط(. القاىرة: مكتبة القدسي. الفكائد.

حققو كقدـ لو كخرج  الزىد لككيع.ـ(. 1984بف الجراح بف مميح. )ككيع، أبك سفياف ككيع 
 . المدينة المنكرة: مكتبة الدار.1أحاديثو كآثاره: عبد الرحمف عبد الجبار الفريكائي. ط

تفسير القرآف مف ـ(. 2003كىب، أبك دمحم عبد هللا بف كىب بف مسمـ المصرؼ القرشي. )
 . بيركت: دار الغرب اإلسبلمي.1تحقيق: ميكمكش مكراني. ط الجامع لكىب.

     تحقيق:  اآلثار.يكسف، أبك يكسف يعقكب بف إبراىيـ بف حبتة األنصارؼ. )د، ت(. أبك 
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